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Підвищення рівня підготовленості курсантів військових 
інститутів при виконанні спеціальних вправ  

(на прикладі смуги перешкод)
Aфонін В.М., Кізло Л.М., Попович О.І.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Анотації:
Розглянуто шляхи вдоскона-
лення фізичної і психологічної 
підготовленості військовослуж-
бовців. Для дослідження була 
взята група курсантів у складі 13 
осіб. Показано, що результат по-
долання складної контрольно-
перевірочної вправи «Смуга 
перешкод» значною мірою за-
лежить від рівня сформованості 
навичок у подоланні окремих її 
елементів. Найбільш варіатив-
ними є елементи подолання 
паркану і пролому стінки. За-
значаються на необхідності роз-
роблення єдиних педагогічних 
вимог до послідовності вивчен-
ня елементів смуги перешкод. 
Рекомендовано для найбільш 
складних перешкод передбачи-
ти посилення індивідуального 
підходу в навчанні.

Афонин В.Н., Кизло Л.Н., Попович А.И. По-
вышение уровня подготовленности кур-
сантов военных институтов при выполне-
нии специальных упражнений (на примере 
полосы препятствий). Рассмотрены пути 
совершенствования физической и психоло-
гической подготовленности военнослужащих. 
Для исследования была взята группа кур-
сантов в составе 13 человек. Показано, что 
результат преодоления сложного контрольно-
проверочного упражнения «Полоса пре-
пятствий» в значительной мере зависит от 
уровня сформированности навыков в преодо-
лении отдельных ее элементов. Наиболее ва-
риативными являются элементы преодоления 
забора и бреши стенки. Отмечаются на необ-
ходимости разработки единых педагогических 
требований к последовательности изучения 
элементов полосы препятствий. Рекомен-
довано для наиболее сложных препятствий 
предусмотреть усиление индивидуального 
подхода в обучении.

Afonin V.N., Kizlo L.N., Popovych A.I.  
Enhancement of military institutes 
cadets’ level of readiness while 
performing special exercises (on 
the example of obstacle course). 
The ways of perfection of physical 
and psychological preparedness of 
servicemen are considered. For research 
was taken a group of students consists 
of 13 persons. It is rotined that result of 
overcoming difficult control-verification 
exercises «Obstacle course» to a great 
extent depends on the level of formed 
skills in overcoming of its separate 
elements. Most variant are elements of 
overcoming of fence and gap of wall. 
Marked on the necessity of development 
of single pedagogical requirements to the 
sequence of study of elements of bar of 
obstacles. It is recommended for the most 
difficult obstacles to foresee strengthening 
of individual approach in teaching.

Ключові слова:
фізична підготовленість, екс-
тремальні ситуації, смуга пе-
решкод, окремі елементи, фі-
зичні якості.

физическая подготовленность, экстремаль-
ные ситуации, полоса препятствий, отдель-
ные элементы, физические качества.

physical readiness, extreme situations, 
physical abilities, obstacle course, specific 
elements.

Вступ. 1

Одним із важливих факторів зміцнення бойо-
вого потенціалу військ є фізична і, пов’язана з нею 
морально-психологічна (у першу чергу вольова) під-
готовка військовослужбовців. В умовах сучасних бо-
йових дій виникають гострі екстремальні ситуації, 
які вимагають від людини витримки і самовладання, 
сили, витривалості, спритності та прояву інших якос-
тей. За таких умов ефективно можуть діяти лише все-
бічно підготовлені воїни [1,2]. 

Вимогами Настанови з фізичної підготовки у 
Збройних Силах України [5] передбачено засвоєння 
значної кількості вправ і такого рівня фізичної та пси-
хологічної підготовленості, який забезпечить ефектив-
не виконання різноманітних військово-професійних 
завдань. Одним із ефективних засобів розвитку вдо-
сконалення фізичної та психологічної підготовленості 
військовослужбовців є загальна контрольна вправа з 
подолання смуги перешкод. Дослідження проблеми 
показало, що навчання й виконання цієї вправи є най-
більш складним розділом у формуванні прикладних 
умінь та навичок у курсантів військових навчальних 
закладів [2,3,4]. Разом з тим у спеціальній літературі 
цьому питанню приділяється недостатньо уваги [6].

Робота виконана за планом НДР академії сухопут-
них військ.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити шляхи вдоско-

налення фізичної і психологічної підготовленості 
військовослужбовців під час вивчення й виконання 
контрольної вправи «подолання смуги перешкод».

©  Aфонін В.М., Кізло Л.М., Попович О.І., 2010

Методи дослідження. Аналіз та узагальнення да-
них спеціальної літератури, тестування фізичної під-
готовленості курсантів, антропометричні вимірюван-
ня, методи математичної статистики. 

Дослідження проводилися на базі Академії сухо-
путних військ. Для дослідження була взята група кур-
сантів у складі 13 осіб.

Результати дослідження. 
Розвиток необхідних фізичних і психічних якос-

тей військовослужбовців, удосконалення техніки ви-
конання вправи «Смуга перешкод» здійснюється під 
час вирішення різних тактичних завдань в процесі 
бойової підготовки. Фізичне тренування в процесі бо-
йової підготовки полягає у багаторазовому виконанні 
вправ і прийомів, вивчених на заняттях з подолання 
перешкод, які відпрацьовуються у ході вогневої і так-
тичної підготовки.

Подолання перешкод включає в себе наступні при-
йоми: пересування бігом, стрибки опірні й безопірні, 
у глибину, висоту, перелізання, пролізання та підлі-
зання, вистрибування з траншей, метання гранат та 
інші спеціальні прийоми та дії. Дослідженнями [3] 
встановлено, що найбільш складними елементами 
для оволодіння техніки виконання є подолання парка-
ну, лабіринту та зруйнованого мосту.  

Контрольну вправу «смуга перешкод» було вирі-
шено розбити на чотири етапи проходження дистанції 
та виконання окремих десяти елементів.

Перший етап. Із вихідного положення стоячи в 
траншеї метнути гранату масою 600 г на 20 м у цегля-
ну стінку або на площу 2,6 м х 1 м перед стінкою.

Другий етап. Вискочити з траншеї і пробігти по до-
ріжці у напрямку до лінії початку смуги, оббігти пра-
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порець і перестрибнути рів шириною 2,5 м, пробігти 
проходами лабіринту; подолати паркан; залізти по 
вертикальній драбині на другий відрізок зруйнованого 
моста; пробігти по балках, перестрибнути через роз-
рив і зіскочити на землю із положення «стоячи» з кінця 
останнього відрізку балки; подолати три щаблі зруйно-
ваної драбини обов’язково торкнувшись двома ногами 
землі між щаблями, пробігти під четвертим щаблем; 
пролізти у пролом стінки; зіскочити у траншею.

Третій етап. Пройти по ходу сполучення; виско-
чити із колодязя; стрибком подолати цегляну стінку; 
вибігти по похилій драбині на четвертий щабель і 
збігти по щаблях зруйнованої драбини; залізти по вер-
тикальній драбині на балку зруйнованого моста; про-
бігти по балці, перестрибнути через розриви і збігти 
по нахиленій дошці; перестрибнути рів шириною 2 м, 
пробігти 20 м.

Четвертий етап. Оббігти прапорець і пробігти в 
зворотному напрямку100 м. по доріжці

Були виділені 10 окремих елементів подолання 
смуги перешкод.
1-ий елемент – стоячи в траншеї метнути гранату (або 

три) у ціль, вискочити з траншеї та пробігти 100 м 
до лінії старту.

2-ий елемент – від лінії початку смуги перестрибнути 
рів і пробігти проходами лабіринту. 

3-ій елемент – подолати паркан, зруйнований міст та 
зіскочити на землю.

4-ий елемент – подолати три щаблі зруйнованої драби-
ни, пробігти під четвертим і зупинитись біля стінки.

5-ий елемент – пролізти у пролом стінки та зіскочити 
у траншею.

6-ий елемент – пройти по ходу сполучення, вискочити 
із колодязя і подолати цегляну стінку.

7-ий елемент – вибігти по похилій драбині на четвер-
тий щабель і збігти по щаблях зруйнованої драбини.

8-ий елемент – залізти по вертикальній драбині на 
балку зруйнованого мосту, пробігти по балці, пе-
рестрибнути через розриви, збігти по нахиленій 
дошці.

9-ий елемент – перестрибнути через рів і пробігти 20 м.
10-елемент – пробігти у зворотному напрямку 100 м.

Аналіз результатів статистичної обробки даних 
подолання  «смуги перешкод» курсантами дослідної 
групи показав наступне (таблиця 1).

Середнє значення часу подолання смуги 134,92 с 
відповідає нормативу на оцінку «задовільно». Коефі-
цієнт варіації – 6,4% – свідчить про певну однорід-
ність стану підготовленості курсантів у цій вправі. 
У той же час майже половина курсантів (6 чоловік) 
отримали незадовільну оцінку за результатами вико-
нання вправи. 

Як видно з таблиці 1 найбільші коливання у часі 
виконання, а відповідно і у якості подолання певного 
елементу смуги, встановлені в елементах 3 (подолан-
ня паркану, КВ – 10 %) і 5 (подолання пролому стінки, 
КВ – 17,2 %). Мабуть це є найбільш складними еле-
ментами для виконання. 

Можливо на результат виконання цих елементів 
впливали показники фізичного розвитку курсантів. 

Але аналіз результатів статистичної обробки антропо-
метричних даних зросту й маси показав, що курсанти 
за цими показниками представляють однорідну групу, 
а коефіцієнт кореляції статистичного взаємозв’язку між 
ними становить 0,73, що відповідає середньому значен-
ню і вказує на середнього рівня фізичний розвиток. 

Рівень фізичної підготовленості курсантів вивчав-
ся за результатами виконання контрольних вправ на 
силу (підтягування на перекладині), на швидкість (біг 
на 100 м)  і на витривалість (біг на 3000 м).

Аналіз даних у підтягуваннях показав, що в цілому 
силова підготовка курсантів досить висока. Середнє 
значення у підтягуваннях – 15,38 – відповідає оцін-
ці «відмінно» (15). У той же час коефіцієнт варіації 
досить значний (21,8%), що вказує на велику розбіж-
ність силової підготовки групи.

Аналіз результатів тестування швидкісних мож-
ливостей  курсантів показав, що рівень їх розвитку 
в цілому у групі досить рівний (коефіцієнт варіації – 
5,2%), але дещо нижчий ніж у силовій підготовці. При 
нормі 13,9 с на оцінку «відмінно», середній результат 
групи – 14,02 с.

Рівень розвитку загальної витривалості, який ви-
значався за результатами бігу на 3000 м, у досліджу-
ваних курсантів виявися досить високим. При нормі 
на оцінку «відмінно» 730 с середній результат курсан-
тів – 738,1 с. Тобто показаний результат  оцінюється у 
межах «відмінно» і «добре». Коефіцієнт варіації ста-
новить 7,6 %, що вказує на однорідність у розвитку 
загальної витривалості у групі курсантів.

Таким чином, аналізуючи результати антропоме-
тричних вимірювань і даних тестування можна кон-
статувати, що група за фізичним розвитком досить 
однорідна і має високі показники фізичної підготов-
леності (таблиця 2). 

Стає питання, чому ж тоді група в цілому слабо 
виконувала контрольний норматив на смузі пере-
шкод? Дослідження показало, що подоланню загаль-
ної контрольної вправи на смузі перешкод є найбільш 
складним розділом у формуванні прикладних умінь та 
навичок у курсантів. Подолання смуги перешкод ви-
магає від них спеціальної підготовленості, а від керів-
ників занять – високого рівня педагогічної майстер-
ності. Дослідженням Михайлова В.В. [3,4] показано, 
що найбільш складним для курсантів є оволодіння 
техніки подолання паркану і лабіринту. Наші дослі-
дження виявили, що важкими для вивчення і вико-
нання елементами смуги перешкод є також подолання 
пролому в стінці. 

Таким чином, можна припустити, що на кінцевий 
результат подолання смуги перешкод у наших дослі-
дженнях впливав не стільки рівень загальної фізичної 
підготовленості курсантів (він був досить високим), 
скільки недостатня технічна підготовленість (нави-
чки подолання окремих елементів смуги перешкод). 
Коефіцієнт кореляції між показниками фізичного роз-
витку, показниками фізичної підготовленості і резуль-
татом на смузі перешкод знаходиться у межах 0,183 
– 0, 674 (зріст − 0,183, маса тіла – 0,517, підтягування 
– 0,349, біг на 100 м – 0,674, біг на 3000 м – 0,656). Як 
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Таблиця 1
Результати виконання курсантами окремих елементів та етапів смуги перешкод

№ 
з/п

Смуга
перешкод Подолання окремих елементів смуги перешкод (сек) Етапи смуги перешкод 

(сек.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

1 128 14,2 17,8 13,0 7,2 4,9 9,3 4,8 10,0 7,0 14,6 20 48 37 20
2 133 14,5 18,0 13,2 7,4 6,0 9,8 4,9 10,1 7,1 14,9 22 48 38 22
3 135 15,0 17,9 13,9 7,9 6,8 10,1 4,8 10,3 7,5 14,9 23 49 40 24
4 122 12.9 15,2 10,8 6,4 5,0 9,1 4,5 9,8 6,8 13,2 18 50 33 19
5 144 14,8 16,2 15,8 8,2 7,2 10,0 5,1 10,0 7,8 14,9 21 55 49 27
6 125 14,1 17,7 12,3 7,5 6,1 10,0 4,9 10,0 7,2 14,8 20 49 38 20
7 130 14,4 16,6 12,6 7,1 5,9 9,7 4,6 9,9 7,0 15,0 21 48 41 19
8 137 14,6 17,0 13,8 8,0 6,2 11,4 5,0 10,0 8,0 14,8 23 49 39 23
9 142 13,9 15,8 13,5 7,2 5,0 10,0 5,0 9,8 6,9 14,2 22 55 50 28
10 127 13,4 15,8 11,0 6,2 4,7 9,3 4,5 9,6 6,8 14,0 20 43 52 25
11 141 14,5 16,0 13,1 7,6 6,9 10,2 5,0 10,2 7,1 14,8 22 52 44 21
12 153 15,0 16,8 13,5 8,0 7,4 11,2 5,1 10,4 7,4 15,4 24 52 48 27
13 137 15,2 16,0 14,2 8,2 8,0 11,0 5,0 10,1 7,2 15,6 22 56 42 23
 X 134,9 14,35 16,68 13,13 7,45 6,16 10,1 4,87 10,02 7,21 14,72 21,38 50,3 42,4 22,92
Мо 137 14,5 15,8 13,5 7,2 5,0 10,0 5,0 10,0 7,1 14,9 22 48 38 20
Ме 135 14,5 16,6 13,2 7,5 6,1 10,0 4,9 10,0 7,1 14,8 22 49 41 23
σ 8,7 0,66 0,94 1,31 0,64 1,06 0,72 0,2 0,22 0,37 0,58 1,61 3,47 5,8 3,12

КВ 
% 6,4 4,6 5,6 10,0 8,6 17,2 7,1 4,1 2,2 5,1 3,9 7,24 6,9 13,1 13,1

Мо – мода, Ме – медіана, σ – стандартне відхилення, КВ – коефіцієнт варіації.

Таблиця 2
Антропометричні дані та результати виконання фізичних вправ

№ з/п Антропометричні дані Результати виконання фізичних вправ
Курсанти Зріст (см) Маса (кг) Підтягування

(рази) 100 м (с) 3000 м (с)
1 178 82,1 14 13,9 732
2 180 72,3 20 14,0 710
3 175 70,2 22 14,7 721
4 185 83,6 12 12,5 620
5 193 83,0 16 14,7 732
6 187 80,1 10 13,7 708
7 168 70,2 16 13,9 721
8 181 78,3 14 14,7 677
9 175 69,0 17 13,5 780
10 182 82,4 16 12,9 780
11 181 86,1 15 14,2 768
12 173 59,2 17 14,7 838
13 167 68,0 11 14,9 808
Х 178,8 75,7 15,4 14,02 738,1

Мо 175 70,2 16 14,7 732
Ме 180 78,3 16 14,0 732
σ 7,35 8,1 3,36 0,74 57,23

КВ % 4,11 10,7 21,8 5,2 7,6
Мо – мода,   Ме – медіана,  σ – стандартне відхилення,   КВ – коефіцієнт варіації.

бачимо, хоча результат на смузі перешкод середньо і 
пов’язаний з результатами бігу на 100 і 3000 м, його 
покращання в значному ступені залежить від інших 
факторів.

Висновки. 
Результат виконання складної контрольно-

перевірочної вправи «Смуга перешкод» залежить не 
тільки від рівня розвитку фізичних якостей (сили, 
швидкості, витривалості) з якими він має середній 
статистичний взаємозв’язок, але й значною мірою від 
рівня володіння навичками подолання складних еле-
ментів цієї смуги. Тому необхідне розроблення єди-
них педагогічних вимог до послідовності вивчення 
елементів смуги перешкод з метою подальшого вдо-
сконалення існуючої методики навчання. Крім того, 
з метою кращого оволодіння технікою рухів для най-
більш складних перешкод передбачити посилення ін-
дивідуального підходу в навчанні.

Подальші дослідження слід спрямувати на вияв-
лення рейтингу (вагомості) кожного елементу сму-
ги перешкод і його внесок у загальний результат. Це 
дасть змогу більш чітко визначити послідовність на-
вчання і тренування на смузі перешкод.
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Анотації:
Визначено напрямки формуван-
ня спеціальних якостей праців-
ників міліції. Систематизовано 
дані про реальні зіткнення пра-
цівників міліції із злочинцями 
Показано закономірності у пове-
дінці агресивно налаштованого 
супротивника. Виявлена необхід-
ність розвитку та вдосконалення 
спеціальних якостей працівників 
міліції. Розглянуто умови при-
хованого нападу супротивника. 
Показана необхідність засво-
єння знань про підготовчі рухи 
озброєного супротивника. Наве-
дено напрямки вдосконалення 
спеціальних фізичних та психіч-
них якостей, формування умінь 
та навичок виконання прийомів 
обеззброєння. 

Бондаренко В.В. Пути решения проблемы 
формирования у курсантов специальных 
качеств, необходимых для успешного 
противостояния нападению вооруженного 
противника. Определены направления фор-
мирования специальных качеств работников 
милиции. Систематизированы данные о ре-
альных столкновениях работников милиции 
с преступниками. Показаны закономерности 
в поведении агрессивно настроенного пре-
ступника. Выявлена необходимость развития 
и совершенствование специальных качеств 
работников милиции. Рассмотрены условия 
скрытого нападения преступника. Показана 
необходимость усвоения знаний о подготови-
тельных движениях вооруженного преступни-
ка. Приведены направления совершенствова-
ния специальных физических и психических 
качеств, формирование умений и навыков 
выполнения приемов разоружения. 

Bondarenko V.V. Ways of decision of 
problem of forming for the cadets of the 
special qualities, need the militiaman to 
successful counteract against the armed 
attack. Directions of forming of the special 
qualities of workers of militia are certain. 
Information is systematized about the real 
collisions of workers of militia with criminals. 
Conformities to law are rotined in the 
conduct of a be out for scalps criminal. The 
necessity of development and perfection of 
the special qualities of workers of militia is 
exposed. The terms of the hidden attack 
of criminal are considered. The necessity 
of mastering of knowledge is rotined about 
preparatory motions of the armed criminal. 
Directions of perfection of the special 
physical and psychical qualities, forming 
of abilities and skills of implementation of 
receptions of disarmament, are resulted. 

Ключові слова:
правоохоронець, спеціальні 
якості, озброєний злочинець, 
холодна зброя.

работник милиции, специальные качества, 
вооруженный преступник, холодное ору-
жие.

militiaman, special qualities, armed 
criminal, blank weapons.

Шляхи вирішення проблеми формування  
у курсантів спеціальних якостей, необхідних  

для успішного протистояння нападу озброєного супротивника
Бондаренко В.В.

Національна академія внутрішніх справ

Вступ.1

Багато різних видів професійної діяльності здій-
снюється в ускладнених, інколи навіть критичних 
умовах. В цілому, такі ситуації характеризуються 
дефіцитом часу, великим обсягом різної інформації, 
прийняттям правильних та відповідальних рішень, 
високою динамічністю. 

Спеціалісти з професійної підготовки відмічають, 
що для успішного виконання поставлених завдань, під 
час виникнення таких ситуацій, працівникам міліції 
необхідно володіти знаннями, уміннями, навичками 
та мати розвинені професійно важливі якості. 

Дослідженням особливостей розвитку професій-
них якостей, необхідних для успішного виконання 
поставлених завдань в різних видах діяльності, за-
ймалося багато спеціалістів, наприклад: удосконален-
ням фізичних якостей працівників органів внутрішніх 
справ (С.В. Непомнящий, А.Р. Лущак, І.П. Закорко, 
Ю.П. Сергієнко), психічних якостей (А.М. Столяренко 
В.І. Барко В.В. Авдеев, М.Г. Логачов, С.Х. Яворський, 
О.М. Корнєв), комунікативних (М.М. Ісаєнко, Т.К. Іс-
аєнко), умінь та навичок прийомів рукопашного бою 
(В.І. Пліско, В.В. Крутов, С.П. Стешенко, С.А. Анто-
ненко, А.І. Суббот, Л.П. Онул, Г.А. Черепахін, Є.В. Кін, 
О.Г Каліберда, А.П. Кухаренко), фізичних якостей єди-
ноборців (І.М. Крепчук, М.А. Гончерюк, Е.І. Кочурко, 
А.Д. Громико), спеціальних якостей фехтувальників 
(А.Ц. Демінский, А.Д. Хазан, М.М. Сініцин).

Але практика показує, що не завжди вдається реа-
лізувати набуті уміння та навички в реальних умовах 
навіть фізично розвиненим працівникам, які пройшли 
курс спеціальної фізичної підготовки та вважались 
підготовленими до професійної діяльності.

На основі власних педагогічних спостережень, 
слід відмітити, що при навчанні прийомам обеззбро-
єння за традиційними методиками, курсант вже на по-
©  Бондаренко В.В., 2010

чатку виникнення небезпечного моменту може втра-
чати перевагу. Тобто, проблема полягає в тому, що на 
даний час недостатньо розроблено методик, за якими 
майбутній правоохоронець, під час навчання, на по-
чатку виникнення небезпечного моменту зміг би ви-
значити на якій стороні перевага. 

Специфіка правоохоронної діяльності висуває під-
вищені вимоги до курсантів учбових закладів МВС 
України щодо розвитку особистісних якостей, тому 
що характеризується конфліктністю, існує ймовір-
ність агресивної поведінки збоку правопорушників. 
Непоодинокі випадки нападу на представників закону 
з використанням різної зброї, в тому числі холодної. 
Тобто, рівень ризику високий.

Як правило, під час зіткнення із працівником мілі-
ції агресивно налаштований злочинець атакує першим 
й зненацька, а працівник, в більшості випадків, не го-
товий до відбиття нападу. Це пояснюється тим, що під 
час навчання складно змоделювати ситуації зіткнення 
із злочинцем озброєним холодною зброєю. В таких 
умовах розвиток спеціальних фізичних та психічних 
якостей, формування умінь та навичок виконання 
прийомів обеззброєння ускладнюється. Як наслідок, 
під час таких сутичок працівники міліції отримують 
поранення та непоодинокі випадки їх загибелі. 

Одним із напрямків часткового вирішення проблеми 
ефективної діяльності в умовах ризику є впровадження 
методики навчання, яка надасть можливість навчити 
курсанта діяти синхронно по відношенню до загрози 
нападу та сприятиме формуванню спеціальних якостей, 
які необхідні для конкретного виконання знешкодження 
та затримання злочинців, озброєних холодною зброєю. 

Робота виконана відповідно до плану НДР кафе-
дри вогневої та спеціальної фізичної підготовки та 
„Основних напрямків наукових досліджень Київсько-
го національного університету внутрішніх справ на 
2008-2010 роки”.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: теоретично й практично ви-

значити напрямки формування спеціальних якостей, 
які надають перевагу працівникам міліції під час су-
тички із озброєним супротивником.

Завдання:
проаналізувати реальні зіткнення із злочинцями, • 
озброєними холодною зброєю та визначити основні 
якісні параметри, які були проявлені у ході поєдинку;
експериментально перевірити ефективність необ-• 
хідних якостей, що забезпечують успішність від-
биття нападу озброєного ножем супротивника.

Результати досліджень. 
Працівник міліції, для ефективної діяльності під 

час зіткнення із озброєним правопорушником, пови-
нен бути підготовленим.

З дидактичної точки зору процес підготовки майбут-
ніх правоохоронців до діяльності в умовах пов’язаних 
із відбиттям нападу та затриманням озброєних злочин-
ців розглядається як поступовий та послідовний пере-
хід від знань та уявлень про основні закономірності у 
взаємодіях, про правила та умови діяльності до фор-
мування відповідних умінь та навичок. Але, як відо-
мо, будь-яка професійна діяльність передбачає певний 
розвиток професійно важливих якостей. Чим вищий 
ступінь їх розвитку, тим ефективніше працівник може 
виконувати поставлені перед ним завдання.

На основі аналізу спеціальної літератури [1; 2] був 
виділений комплекс спеціальних психомоторних якос-
тей, які необхідні правоохоронцю для успішного від-
биття нападу злочинця, озброєного холодною зброєю. 
Даний комплекс включає рухові та психічні якості.

До рухових якостей віднесли:
професійно-прикладні уміння та навички володіння • 
прийомами обеззброєння при нападі супротивника, 
озброєного холодною зброєю;
спеціальні фізичні якості [3; 4], а саме: швидкість, • 
сила, витривалість, спритність та гнучкість. Рівень 
їх розвитку визначає ефективність рухових процесів 
під час контакту із супротивником.

Багато науковці [5; 6; 7] стверджує, що для ефек-
тивної діяльності, під час зіткнення із озброєним зло-
чинцем, працівник міліції повинен володіти сукупніс-
тю важливих психічних якостей, до яких відносять: 
ряд вольових якостей, оперативність мислення, об’єм 
уваги, швидкість сприйняття та переробки інформа-
ції, психологічна та емоційна стійкість [8; 9]. 

Вольові якості вважають першочерговими у 
розв’язанні складних проблем, що виникають під час 
виконання службових обов’язків, в тому числі при зі-
ткненні із озброєним злочинцем [4; 5; 10]. Наявністю 
розвинених вольових якостей, за даними науковців 
[10], частково можна компенсувати недоліки в техніч-
ній підготовленості. 

Така якість як оперативність мислення сприяє ви-
значенню дій нападаючого або їх ймовірної послідов-
ності в умовах жорсткого ліміту часу. Тобто, це про-
цес визначення способу нападу на основі зовнішніх 
ознак у поведінці супротивника, в результаті якого 
формуються моделі ймовірних дій та приймається 
оптимальне рішення. Слід також зауважити, що важ-
ливою якістю, яка визначається психікою є швидкість 
сприйняття та переробки інформації. Вона необхідна 

для швидкого прийняття рішення щодо подальших за-
хисних дій.

Власні педагогічні дослідження показують, що 
сформувати всі якості перелічені на рис.1 в єдину 
цільову систему досить складно. Це пов’язано із не-
досконалістю методик навчання, індивідуальними 
особливостями курсантів та їхнім відношенням до 
підвищення рівня своєї професійної майстерності. 

Як свідчить аналіз реальних ситуацій, під час яких 
працівники міліції піддавались нападу злочинців, 
озброєних холодною зброєю, в одних випадках пра-
воохоронці не встигали відреагувати на удар ножем, 
тобто їм не вистачало швидкості під час дій у відпо-
відь; в інших – витривалості під час переслідування 
правопорушника, зосередженості та рішучості в си-
туаціях, які передують збройному контакту. Кожна із 
таких ситуація характеризувалась певними умовами 
виникнення, ознаками прояву, просторово-часовими 
параметрами та для успішних захисних дій потребу-
вала від працівників акцентованого розвитку конкрет-
них якостей.

Щоб бути готовим до відбиття нападу злочинця, 
озброєного ножем, потрібно володіти сукупністю 
знань закономірностей у його поведінці, яка передує 
безпосередньому контакту. Володіючи такими зна-
ннями, працівник може вчасно визначити ступінь за-
грози, спрогнозувати подальший розвиток ситуації 
та відповідно відреагувати. В залежності від умов зі-
ткнення та обставин може діяти на випередження – 
збільшувати дистанцію та використовувати табельну 
вогнепальну зброю. У випадку неможливості її вико-
ристання – виконувати адекватні захисні дії. 

Враховуючи досвід працівників практичних під-
розділів, наукові дослідження у даному напрямку та 
власні педагогічні спостереження, була розроблена 
спеціальна методика підготовки працівників до від-
биття нападу супротивника, озброєного холодною 
зброєю. Дана методика базується на знаннях законо-
мірностей у діях атакуючого та сприяє формуванню 
спеціальних якостей, які надають перевагу правоохо-
ронцю під час виникнення збройної сутички. 

Для перевірки її ефективності було вирішено про-
вести експеримент. Необхідною умовою під час по-
чаткової та контрольної перевірки було наближення 
умов сутичок до реальних. Нападаючому було по-
ставлене завдання – наблизитись до особи, яка захи-
щається та атакувати, використовуючи при цьому різ-
номанітні удари ножем, в тому числі самі підступні 
та несподівані. 

У експерименті брали участь дві групи: контр-
ольна та експериментальна. Контрольна готувалась 
за традиційною методикою, а експериментальна – за 
спеціальною.

Після проведення 10 занять, спостерігалось покра-
щення результатів в обох групах. У контрольній групі 
сутичок із позитивним результатом було на 23% біль-
ше в порівнянні із початковим контролем. Такий ре-
зультат пояснюється частковим удосконаленням нави-
чок прийомів обеззброєння за рахунок багаторазового 
відпрацювання. У експериментальній групі даний по-
казник становив – 39 %. Більша успішність пов’язана 
з тим, що особи цієї групи, пройшовши підготовку 
за спеціальною методикою, володіли знаннями у по-
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ведінці нападаючого та змогли, в більшості випадків, 
оцінити та відреагувати на атакуючі дії або ж діяли на 
випередження. Наявність знань про дії супротивника, 
які передують нападу сприяло швидкому прийняттю 
ефективного рішення щодо захисту. Особи експери-
ментальної групи поводили себе більш рішуче, впев-
неніше йшли на зближення. 

Результати проведеного експерименту свідчать 
про ефективність запропонованої методики.

Висновки. 
Отже, на основі опитування працівників міліції, 

які побували в реальних ситуаціях зіткнення із зло-
чинцем, озброєним холодною зброєю, аналізу спеці-
альної літератури та власних педагогічних спостере-
жень було встановлено:

що для ефективної діяльності в конкретних ситуа-• 
ціях зіткнення із озброєним та агресивно налашто-
ваним злочинцем, які характеризуються подібними 
умовами виникнення, працівнику міліції необхідно 
володіти рядом розвинених спеціальних якостей. 
В умовах відкритого, явного нападу: знаннями 
основних способів нападу, рішучістю, сміливістю, 
швидкістю виконання рухових дій, уміннями та на-
вичками прийомів обеззброєння. В умовах прихо-
ваного нападу, крім вище перерахованих якостей, 
необхідна ще наявність знань про підготовчі рухи 
озброєного супротивника, які передують нападу.

Доведено:
 ефективність використання спеціальної методики, • 
яка базується на знаннях закономірностей у діях су-
противника, які передують нападу та сприяє форму-
ванню спеціальних психомоторних якостей.

В подальших дослідженнях передбачається роз-
робити моделі якостей працівника міліції, на основі 
яких можна спрогнозувати результат сутички під час 
зіткнення з озброєним супротивником.
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Рис.1. Комплекс психомоторних якостей, необхідних для успішного ведення сутички  
з озброєним супротивником
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Анотації:
Проаналізовані складові моделі 
діяльності та взаємодії керівника і 
науково-педагогічного працівника 
вищого навчального закладу. На-
даються характеристики основним 
елементам моделі. Виокремлено 
цілі та завдання моделі. Підґрун-
тям моделі визначені адаптивні 
системи управління, їх особливіс-
тю є управління змінами, які дають 
поштовх до розвитку. Професій-
ний розвиток науково-педагогічних 
працівників є основою проведення 
освітніх реформ у вищій школі. 
Визначені переваги використан-
ня моделі діяльності та взаємодії 
керівника і науково-педагогічного 
працівника.

Боровая Т. А. Модель деятельности и 
взаимодействия руководителя и научно-
педагогического работника высшей школы. 
В статье проанализированы составляющие 
модели деятельности и взаимодействия руко-
водителя и научно-педагогического работника 
высшей школы. Характеризуются основные 
элементы модели. Выделены цели и задачи мо-
дели. Основу модели составляют адаптивные 
системы управления, их особенностью есть 
управление изменениями, которые дают тол-
чок к развитию. Профессиональное развитие 
научно-педагогических работников являет-
ся основой проведения образовательных 
реформ в высшей школе. Обрисованы пре-
имущества использования модели деятель-
ности и взаимодействия руководителя и 
научно-педагогического работника.

Borova T. A. Model of the interaction 
a manager and a higher school 
teacher. The article analyzed the 
components of the model of the 
interaction a manager and a higher 
school teacher. The main elements of 
the model are characterized. The aims 
and tasks of the model are pointed out. 
The model background is the adaptive 
management system. Their feature is 
the change management that gives 
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teacher’s professional development 
is the basis of educational reforms in 
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of implementing the model of the 
interaction a manager and a higher 
school teacher are underlined.
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Модель діяльності та взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника вищого навчального закладу

Борова Т. А.
Харківський національний економічний університет

Вступ. 1
Реформування сфери освіти обумовлює необхідність 

модернізації системи управління з урахуванням 
створення оптимальних умов для розвитку особистості, 
перетворення освіти на ефективний процес зовнішнього 
впливу, на розвиток людини. У цих умовах число нових 
проблем і породжених ними нових завдань, працювати 
над рішенням яких доводиться освітнім установам, 
неухильно зростає. Багато з них принципово нові й не 
можуть бути вирішені на основі колишнього досвіду, 
що ускладнює управлінську діяльність. На наш погляд, 
одна із причин такого положення є у невідповідності 
уявлень керівників про фактори, що впливають на 
професійний розвиток педагогів. Таким чином, проблема 
полягає у визначенні того, якою повинна бути підтримка 
управлінської діяльності, що сприяє подоланню 
стереотипних уявлень керівників про професійний 
розвиток науково-педагогічних працівників вищої школи 
та підвищенню ефективності їх взаємної професійної 
діяльності, що приводить до якості навчання.

Управління в освітній області є однією з 
найскладніших проблем педагогіки та педагогічної 
психології. Це питання знайшло своє відображення 
в дослідженнях провідних учених та практиків: В. 
І. Бондаря, Г. А. Дмитренка, Л. І. Даниленко, Г. В. 
Єльникової, Л. М. Калініної, Ю. А. Конаржевського, 
В. І. Маслова, В. В. Олійника, В. С. Пікельної та 
ін.; психології педагогічної діяльності та психології 
управління закладами освіти: В. А. Семіченко, Л. М. 
Карамушки, Н. Л. Коломінського та ін. Адаптивному 
управлінню були присвячені роботи Г. В. Єльникової, 
Г. А. Полякової та ін. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури свідчить, що науковці приділяють значну 
увагу проблемам особистості викладача та його 
педагогічній діяльності: Н. В. Гузій, Т. Гускей, 
Н. В. Кузьміна, З. Д. Курлянд, Л. С. Подимова, В. 
А. Семиченко, В. О. Сластьонін та ін. Проте, не 
розглядалося питання щодо діяльності та взаємодії 
структурних підсистем вищого навчального закладу 
©  Борова Т.А., 2010

та управління розвитком науково-педагогічних 
працівників вищого навчального закладу, зокрема у 
площині адаптивного управління. 

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − аналіз складових моделі ді-

яльності та взаємодії керівника і науково-педагогічного 
працівника вищого навчального закладу. 

Завданням є виокремити та охарактеризувати 
складові моделі діяльності та взаємодії керівника та 
науково-педагогічного працівника вищого навчально-
го закладу, показати переваги використання цієї мо-
делі для всіх учасників навчального процесу вищого 
навчального закладу. У ході дослідження використо-
вувалися такі методи: теоретичний аналіз, контент-
аналіз та моделювання. 

Результати дослідження.
Суттєвою передумовою професійного розвитку пе-

дагога є його активна участь в інноваційних процесах, 
оскільки останні орієнтовані на якісну зміну системи 
освіти, її оптимізацію. На сучасному етапі розвитку 
суспільства освіта все більше набуває характер відкри-
тої системи. У суспільстві все більше формується по-
треба в різноманітті змісту освіти, що стимулює про-
цеси самоорганізації. Внутрішнє різноманіття освітньої 
системи, як результат інноваційної діяльності, істотним 
чином змінило ситуацію, виявилося здатним впливати 
на визначення стратегічних перспектив розвитку осві-
ти. Інноваційна діяльність − це якісний етап самороз-
витку особистості, процес самоактуалізації суб’єктів 
освітнього процесу, що став можливим як результат са-
моосвіти, саморефлексії. Тому для освітніх закладів, які 
здійснюють інноваційну діяльність, особливо характер-
ні процеси самоорганізації у педагогічному та студент-
ському середовищі. [1]. 

За таких умов виникає потреба розробити модель, 
яка б задовольнила потреби суспільства, як замовни-
ка освітніх послуг, науково-педагогічних працівників, 
студентів, керівників підструктур та батьків. Побудова 
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моделі передбачає такі дії: визначення головної мети 
моделі, змісту та обсягу інформації, яку бажано отри-
мати, використовуючи модель, основні витрати для її  
створення та реакцію людей на її введення. Перевірка 
на достовірність – це визначення ступеня відповіднос-
ті моделі в реальному житті. На наш погляд, з позицій, 
що зазначені вище, необхідно звернути увагу на взаємо-
дію системних підструктур, які значною мірою можуть 
впливати на ефективність навчально-виховного процесу 
у вищому навчальному закладі. Саме взаємодія таких іє-
рархічних структур як керівник – науково-педагогічний 
працівник – студент можуть значною мірою впливати 
на якість освітнього процесу. 

Модель діяльності і взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника ВНЗ, яку ми пропонуємо, 
є відкритою системою, що розвивається і створена з 
метою об’єднання професійної діяльності і керівника 
і науково-педагогічного працівника задля підвищення 
ефективності надання освітніх послуг. Це дає можли-
вість вирішити такі завдання: забезпечити стійку вза-
ємодію структурних підсистем з метою підвищення 
якості освіти у вищому навчальному закладі; розроби-
ти систему управління структурних підсистем ВНЗ на 
основі принципів еволюційно-синергетичної парадиг-
ми; забезпечити адаптацію структурних підсистем ВНЗ 
в соціокультурному просторі, що постійно змінюється; 
створити модель діяльності та взаємодії структурних 
підсистем ВНЗ щодо їх професійного розвитку; забез-
печити єдність навчального, наукового та інноваційно-
го процесів ВНЗ, створюючи систему безперервності 
освітнього процесу і взаємозв’язок освітніх програм. 

Модель діяльності та взаємодії керівника та науково-
педагогічного працівника ВНЗ, яка складається з моделі 
професійного розвитку науково-педагогічних праців-
ників ВНЗ, моделі діяльності студента та технології є 
ієрархічною, прогнозуючою і критеріальною. Методо-
логічні підходи: суб’єктно-діяльнісний; особистісно-
зорієнтований; інформаційно-психологічний; кому-
нікативний; синергетичний. В основі моделі лежать 
синергетичні підходи. У синергетичній науці існує 
сім принципів щодо опису системи. Два структурних 
принципи Буття: гомеостатичність та ієрархічність. 
Вони характеризують фазу порядку, стабільного функ-
ціонування системи, її жорстку онтологію, прозорість 
та простоту опису. Та п’ять принципів Становлення: 
нелінійність, нестійкість, не замкнутість, динамічна 
ієрархічність та спостережуваність. Вони характери-
зують фазу трансформації, оновлення порядку, прохо-
дження її послідовних етапів: шляхом загибелі старого 
порядку, хаосу випробувань альтернатив і народження 
нового порядку. [1, с. 49]. Синергетика управління 
освітнього простору є підґрунтям щодо створен-
ня умов для продуктивної комунікації, комунікації 
для подальшого партнерства учасників та структур 
освітньої сфери в умовах загальної недостатності 
ресурсів. Комунікація не тільки необхідна умова ство-
рення цілісності, а й механізм моніторингу освітнього 
простору. В основу моделі діяльності та взаємодії ке-
рівника і науково-педагогічного працівника ВНЗ також 
покладена продуктивна комунікація.

Розроблена нами модель діяльності та взаємодії 
керівника і науково-педагогічного працівника ВНЗ є 
комплексом психолого-педагогічних дій, які супро-

воджують процес професійного розвитку науково-
педагогічних працівників ВНЗ, сприяють виробленню 
нової інформації, необхідної для спрямування дій з до-
сягнення поставленої освітньої мети. (Рис.1).

У моделі враховувалися такі принципи: принцип 
природовідповідності; урахування інтересів та по-
треб суб’єктів освітнього процесу; принцип взаємодії 
у суб’єкт-суб’єктних стосунках; принцип гуманіза-
ції; принцип неперервності професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника; принцип послідов-
ності, систематичності та варіативності професійного 
розвитку; принцип інтегративності. 

Крім цього підґрунтям існування нашої моделі є 
адаптивні системи управління. Адаптивною моделлю 
системи управління об’єктом є модель, у якій у ре-
зультаті зміни характеристики внутрішніх і зовнішніх 
властивостей об’єкта відбувається відповідна зміна 
структури й параметрів регулятора керування з метою 
забезпечення стабільності функціонування об’єкту. Од-
ним з визначальних факторів, що спричиняє застосу-
вання адаптивних моделей, є нестабільність зовнішньо-
го середовища. Адаптивне підстроювання формальної 
моделі виробляється по даним поточної й прогнозова-
ної інформації про вхідні й вихідних змінні системи.

Адаптивне управління в освіті розглядалося Г. В. 
Єльниковою, яка його визначила як: «управління, яке 
засноване на діалогічній адаптації та кооперації дій 
керуючої й керованої підсистем, викликає відкритість 
взаємодії й реалізується в умовах невизначеності, що 
потребує додаткової орієнтації». [3, с. 38]. Вона зазна-
чає, що у процесі управлінської взаємодії відбувається 
спрямована самоорганізація і охоплює одночасно всіх 
її учасників. Отже, задля реалізації спрямованої само-
організації необхідно визначити саме механізм спря-
мування людини на розвиток, тому що саме розвиток є 
необхідною умовою руху вперед. 

Особливістю адаптивного управління є управління 
змінами, які дають поштовх до розвитку. Професійний 
розвиток науково-педагогічних працівників є основою 
проведення освітніх реформ. Професійний розвиток 
науково-педагогічного працівника пов’язаний з його 
педагогічною діяльністю. В. А. Семиченко зазначає, що 
в психології діяльність визначається як процес реаліза-
ції активності людини, що спрямований на досягнення 
свідомо поставлених цілей. Самі цілі визначаються або 
його безпосередніми інтересами та потребами, або ви-
могами з боку суспільства, держави, конкретного під-
приємства. [5, с. 3]. Професійна діяльність людини 
пов’язана зі сферою її діяльності. Діяльність виклада-
ча спрямована на повідомлення нових знань студен-
там, розвиток їх пізнавальної діяльності, організацію 
практичних занять, керівництво навчальною діяльніс-
тю студентів. Її якість залежить від рівня теоретико-
методологічної спеціальної та педагогічної підготовки, 
педагогічної майстерності, володіння інформаційно-
комунікаційними технологіями та інтерактивними ме-
тодами навчання. [2]. Модель професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників, яка є складовою 
моделі діяльності та взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника, базується на принципах, ме-
тодиках та розумінні цілей студентів щодо їх закінчення 
курсу навчання та з урахуванням внесення постійних 
змін, що відбуваються у педагогічній практиці. 
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Рис. 1. Модель діяльності та взаємодії керівника і 
науково-педагогічного працівника ВНЗ 
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Складові педагогічної діяльності за Н. В. Кузьміною 
були взяті за основу у розробці моделі професійного 
розвитку науково-педагогічного працівника вищого 
навчального закладу. [4]. Компетентнісний підхід став 
основою розробки нашої моделі, тому що з викорис-
танням компетентнісного підходу компетенції розгля-
даються як результат освіти і виступають новим типом 
цілепокладання при проектуванні освітніх систем. По-
няття професійної компетентності педагога містить єд-
ність теоретичної та практичної готовності у цілісній 
структурі особистості й характеризує її. Як зазначає 
Г. Єльникова, компетентність педагогічного працівни-
ка має певну ієрархію компетентностей: ключові (над 
фахові, або базові), загальнофахові (належить до певної 
категорії – сукупності фахівців, поєднаних одним пред-
метом діяльності), спеціальнофахові (це часткові ком-
петентності, яких набувають за певними спеціальнос-
тями). [6, с. 298]. У своїй моделі нами було враховано 
ієрархічність педагогічних компетенцій. 

Також взято було до уваги необхідність підтримува-
ти у викладачів уже існуючі стимули до професійного 
розвитку та народжувати нові. Для цього враховували 
особистість кожного науково-педагогічного працівника, 
його право самостійно визначати цілі, планувати свою 
діяльність, обирати свій стиль професійного удоскона-
лення, кінцевий результат навчальної роботи. Все це 
було враховано у виборі показників моделі професій-
ного розвитку науково-педагогічного працівника ВНЗ, 
тому що знання намірів педагога, його мотиваційної 
сфери, індивідуальних особливостей, специфіки діяль-
ності уможливлюють правильний вибір засобів впливу, 

стимулів та управління для ефективного та якісного 
професійного зростання. Враховувалося, що результа-
ти професійного розвитку визначаються за критеріями 
готовності педагога: до роботи не тільки в інноваційних 
процесах, але й творчих процесах в широкому смислі; 
до проведення наукових досліджень; до професійного 
розвитку та самоактуалізації. 

Враховуючи вище зазначене, нами були виокрем-
лено складові моделі професійного розвитку науково-
педагогічного працівника, а саме: аналіз професійних 
потреб (через опитування, звітування, рефлексію, оці-
нювання бесіди тощо); визначення цілей професійно-
го характеру, навчання за визначеними цілями (семі-
нарські заняття, серії семінарських занять за темою, 
курси підвищення кваліфікації, тренінги, самоосвіта 
тощо); визначення плану дій професійного характеру; 
науково-педагогічна діяльність (ведення викладачем 
наукової та навчально-методичної роботи (проведення 
занять: відкритих, що включають перевірку сформо-
ваності загальнофахових та спеціальнофахових ком-
петенції; мікро занять, де звертається концентрована 
увага на типи завдань, прийоми викладання, типи 
взаємодії між викладачем та студентом; звичайних 
занять), наукова діяльність займає важливе місце у 
професійному розвитку науково-педагогічного праців-
ника і є його невід’ємною складовою; завершальний 
елемент циклічної моделі є зворотній зв’язок (який 
відбувається за допомогою звітування різних типів, 
оцінювання не тільки рівня навченості студентів, а й 
рівня досягнень науково-педагогічних працівників за 
звітній період, на основі чого відбувається рефлексія, 
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результати якої впливають на подальший аналіз про-
фесійних потреб науково-педагогічного працівника).

Модель професійного розвитку науково-
педагогічного працівника базується на припущені, що 
зміни у поглядах та відношенні до роботи викладача, 
що відбуваються, спочатку наголошують на важливос-
ті отримання згоди на це самого науково-педагогічного 
працівника. Тобто, планування дій відбувається на 
основі пріоритетів щодо поглядів та відношень викла-
дача для втілення їх у нову програму дій або нововве-
дення. Таке планування може відбуватися із залученням 
науково-педагогічного працівника до процесу плануван-
ня або перегляду програми дій ним самим, що, значною 
мірою, підвищує вмотивованість у роботі, бо є велика 
ступінь довіри з боку керівника. Запропонована модель 
оцінювання ступеню професійного розвитку науково-
педагогічних працівників ВНЗ складається з декількох 
фаз може мати такий вигляд: зміни у практичному ве-
денні занять, зміни у науковій роботі, зміни у резуль-
татах рівня досягнень педагогів та студентів, зміни у 
поглядах та відношеннях викладачів до роботи. Оціню-
вання рівня розвитку науково-педагогічного працівника 
проводитися з боку самих педагогів, їх колег, керівників 
або студентів і результати також залежать від ступеню 
їх взаємодії між собою. Моделювання взаємної діяль-
ності керівника і науково-педагогічного працівника по-
чинається з визначення цілей та мотивів діяльності для 
кожного учасника навчального процесу. На основі ви-
значених цілей розробляються програми діяльності та 
обговорюються організаційні питання щодо їх здійснен-
ня. Як зазначає Г. В. Єльникова, організаційне моделю-
вання зв’язано з програмуванням діяльності підсистем-
них структур на основі виявлення найбільш значущих 
для функціонування системи „зв’язків-відносин”, які 
є одночасно „інформаційним пульсаром” з прямим та 
зворотним зв’язком. [3]. 

Можна зазначити, що процес змін дуже складний 
та багаторівневий і не завжди його можна виокремити 
у схеми, проте, наведена модель може відбивати ди-
наміку змін та при самомоніторингу бути мотивацією 
для подальшого професійного росту. 

Для використання моделі діяльн6ості та взаємодії 
керівника і науково-педагогічного працівника нами 
обрано технологічний підхід. У технологічному під-
ході виділяються такі ознаки, як: визначення цілей 
та їх максимальне уточнення; формування цілей з 
орієнтацією на досягнення результатів; підготовка та 
організація заходів згідно з цілями викладача; оцінка 
поточних результатів, корекція діяльності викладача з 
удосконалення професійної діяльності, що спрямова-
на на досягнення цілей; підсумкова оцінка результатів 
підвищення педагогічної майстерності.

На сьогоднішній день науково-педагогічні працівни-
ки кафедри іноземних мов можуть відчувати ті зміни у 
результатах навчання студентів з іноземної у нашому уні-
верситеті. Активність студентів з використання інозем-
ної у навчальних цілях зросло про що свідчать виступи 
на конференціях іноземною, написання наукових робіт 
та друкування тез доповідей іноземною мовою, також 
зацікавленість студентів до навчання за поглибленим ви-
вченням іноземної (дисципліна за вибором) виросла на 
2% у порівнянні з попередніми роками. Аналіз наукових 
досягнень науково-педагогічних працівників показав вза-

ємозалежність з науковими роботами студентів та рівень 
спеціально-фахової підготовки до предмету. Отже, все 
це свідчить про своєчасне втілення нововведень та пере-
хід від одного ланцюжка моделі змін до іншої. Науково-
педагогічні працівники, які втілювали нововведення у 
практичні заняття отримали підтвердження підвищен-
ням результатів навчання студентів на 3% у порівняні 
контрольною групою. Педагоги показують більш пози-
тивне відношення до процесу навчання та свою особисту 
причетність та відповідальність за досягнення студентів, 
що можна порівняти з відчуттям самодосягнення. Значну 
роль у процесі змін відіграє керівник. Від нього залежить 
багато факторів, що впливають на якість навчання. У 
партнерській взаємодії ієрархічних підструктур: керівник 
– науково-педагогічний працівник – студент відбувають-
ся ефективні інноваційні процеси, тому що виробляється 
спільна мета і спільні способи її досягнення. 

Висновки. 
Таким чином, модель діяльності та взаємодії 

керівника і науково-педагогічного працівника ви-
щого навчального закладу забезпечує стійку вза-
ємодію структурних підсистем на основі принципів 
еволюційно-синергетичної парадигми; забезпечує 
адаптацію структурних підсистем вищого навчально-
го закладу в соціокультурному просторі, що постійно 
змінюється; забезпечує єдність навчального, науково-
го та інноваційного процесів ВНЗ, створюючи систе-
му безперервності освітнього процесу і взаємозв'язок 
освітніх програм. Складові моделі діяльності та вза-
ємодії керівника і науково-педагогічного працівника 
вищого навчального закладу включають модель про-
фесійного розвитку науково-педагогічних працівників 
ВНЗ, модель діяльності студента, моделі технології. 
Також в основу моделі діяльності і взаємодії керів-
ника і науково-педагогічного працівника ВНЗ покла-
дена продуктивна комунікація. Крім цього підґрунтям 
існування моделі є адаптивні системи управління, які 
дозволяють узгоджувати цілі всіх учасників навчаль-
ного процесу, що є однією зважливих її переваг. Отже, 
модель діяльності та взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника вищого навчального закла-
ду є ефективним інструментом у проведені освітніх 
реформ у вищій школі і допоможе як керівникам, так 
і іншим учасникам навчального процесу. Наступним 
етапом є вивчення технологій адаптивного управління 
щодо технологізації розробленої нами моделі.
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Анотації:
Розглянуто визначення дефіні-
цій «підготовка», «професійна 
підготовка», «професія», «спе-
ціальність», «кваліфікація», «го-
товність», «готовність до профе-
сійної діяльності», «професійна 
діяльність», «професійна спрямо-
ваність». Обґрунтовано авторську 
наукову позицію з цієї проблеми. 
Підготовленість до професійної 
діяльності майбутнього фахівця 
розглядається як результат про-
цесу  комплексної організації 
навчально-виховних впливів. За-
значається, що готовність до про-
фесійної діяльності майбутнього 
фахівця включає: професійно зна-
чимі якості особистості; стійкі мо-
тиви до майбутньої діяльності; су-
купність професійно-орієнтованих 
знань, умінь і навичок.

Виндюк А.В. Дефиниции профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов 
гостинично-курортной дела. Рассмотрены 
определения дефиниций «подготовка», «про-
фессиональная подготовка», «профессия», 
«специальность», «квалификация», «готов-
ность», «готовность к профессиональной 
деятельности», «профессиональная дея-
тельность», «профессиональная направлен-
ность». Обосновано авторскую научную по-
зицию по этой проблеме. Подготовленность 
к профессиональной деятельности будущего 
специалиста рассматривается как результат 
процесса  комплексной организации учебно-
воспитательных воздействий. Отмечается, 
что готовность к профессиональной дея-
тельности будущего специалиста включает: 
профессионально значимые качества лич-
ности; стойкие мотивы к будущей деятель-
ности; совокупность профессионально-
ориентированных знаний, умений и навыков.

Vinduk A.V. Definitions of profession-
al preparation of future specialists in 
a hotel-resort. Determinations of such 
definitions as «preparation», «profes-
sional preparation», «profession», «spe-
ciality», «qualification», «readiness», 
«readiness to professional activity», 
«professional activity», «professional 
orientation» is considered in the article. 
Author scientific position is grounded on 
this issue. Preparedness to professional 
activity of future specialist is examined 
as a result of process of complex or-
ganization of educational influences. 
It is marked that readiness includes to 
professional activity of future specialist: 
professionally meaningful qualities of 
personality; proof reasons to future ac-
tivity; aggregate professionally-oriented 
knowledge, abilities and skills.

Ключові слова:
професія, професіограмма, про-
фесійна освіта, спеціальність, 
класифікація, готовність, підго-
товленість, гостинність.

профессия, профессиограмма, профес-
сиональное образование, специальность, 
классификация, готовность, подготовлен-
ность, гостеприимство

profession, trade education, speciality, 
classification, readiness, preparedness, 
hospitality.

Дефініції з професійної підготовки  
майбутніх фахівців з готельно-курортної справи 

Віндюк А.В. 
Класичний приватний університет

Вступ.1

В понятійному апараті сучасної педагогіки ши-
роко представлені традиційні терміни, вважається за 
необхідне уточнити визначення, які характеризують 
професійну підготовку майбутніх фахівців з готельно-
курортної справи. 

Аналіз словників та енциклопедій свідчить, що 
поняття „професія” (лат. professio від profiteоr – по-
відомляю своєю справою) визначається по різному. У 
Енциклопедії професійної освіти поняття „професія” 
визначається, як вид трудової діяльності людини, яка 
володіє комплексом спеціальних теоретичних знань 
та практичних навичок, набутих у результаті фахової 
підготовки, досвіду роботи [18]; автори „Енциклопе-
дичного соціологічного словника” поняття „професія” 
тлумачать, як будь-яка професійна група середнього 
класу, яка характеризується вимогами високого рівня 
технічних та інтелектуальних знань, а також досві-
дом, автономією в найманні й дисципліні, пов’язаною 
з державною службою [12]; у Російській педагогічній 
енциклопедії поняття „професія” тлумачиться як вид 
трудової діяльності людини, яка володіє комплексом 
спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, 
які придбані в результаті цілеспрямованої підготовки, 
досвіду роботи [9].

Російська педагогічна енциклопедія визначає, що 
професія відбиває здатність людини до виконання 
конкретних функцій у системі суспільств, поділу пра-
ці і є однієї з основних якісних характеристик його 
як працівника. Професійна спеціалізація працівників 
відбиває типові, багаторазово відтворені комплек-
си трудових функцій, які формуються відповідно до 
основних ознак: однорідністю робіт з їх змісту, їх об-
сягом і можливістю відособленого виконання [9].
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На думку Л.П. Сущенко „професія є джерелом 
духовного і матеріального благополуччя людини та 
визначає її місце у соціальній структурі” [13, с.32]. 
Автор вважає, що „професія найчастіше пов’язана з 
освітою, колом інтересів, потребами, вона накладає 
відбиток на особу, її світогляд, поведінку” [13, с.32].

В Енциклопедії професійної освіти поняття „про-
фесійна підготовка” тлумачиться як сукупність спе-
ціальних знань, вмінь і навичок, якостей, трудового 
досвіду й норм поведінки, що забезпечує можливість 
успішної роботи з певної професії [18, с.390]. Автори 
Енциклопедії професійної освіти вказують, що „за-
лежно від рівня кваліфікації й складності фаху, який 
освоюється, професійна підготовка включає в себе 
вищу, середню спеціальну або нижчу (професійно-
технічну) освіту” [18, с.390].

На нашу думку, професійна підготовка майбутньо-
го фахівця з готельно-курортної справи це складна ди-
намічна система, функціонування, якої залежить від 
кількості взаємопов’язаних факторів, які формуються 
та проявляються на підставі загальних закономірнос-
тей педагогічного процесу. Фахівець з гостинності 
повинен поєднувати у собі загальну ерудицію, профе-
сійно значущі навички, зовнішній вигляд, відповідні 
риси характеру.

Роботу виконано відповідно до теми науково-
дослідної роботи кафедри туризму та готельного гос-
подарства Класичного приватного університету м. За-
поріжжя.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті є розкриття визначення дефініцій 

„підготовка”, „професійна підготовка”, „професія”, 
„спеціальність”, „кваліфікація”, „готовність”, „го-
товність до професійної діяльності”, „професійна ді-
яльність”, „професійна спрямованість”, „професійна 
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підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної 
справи”, обґрунтування авторської наукової позиції з 
цієї проблеми.

Результати дослідження.
Професійна освіта за визначенням Російської пе-

дагогічної енциклопедії це підготовка фахівців почат-
кової, середньої і вищої кваліфікації для роботи у пев-
ній сфері діяльності, як і загальна освіта, професійна 
орієнтується на розвиток особистості, але специфічна 
мета включає адаптацію учнів до особливостей обра-
ної сфери праці в інтересах реалізації здібностей і ін-
тересів особистості. Професійна освіта відрізняється 
від загальної характером і спрямованістю засвоєних 
знань, умінь і навичок, формуванням і удосконалення 
тих особистісних установок і якостей, які узгоджу-
ються з обраними професією і спеціальністю” [9]. 

Педагогічний енциклопедичний словник поняття 
„професійна освіта” визначає як „соціально і педагогічно 
організований процес трудової соціалізації особистості, 
що забезпечує орієнтацію і адаптацію у світі професій, 
оволодіння конкретною спеціальністю і рівнем кваліфі-
кації, безперервний ріст компетентності, майстерності 
і розвиток здібностей у різних сферах людської діяль-
ності” [8, с.223]. Таке визначення розкриває сутність по-
няття та доповнюється уточненням: „професійна освіта 
створює умови для професійного становлення, розвитку 
і самореалізації особистості і сприяє досягненню гума-
ністичних і демократичних цілей суспільства” [8, с.223]. 
У досліджені ми будемо використовувати поняття „про-
фесійна освіта” у тлумаченні яке подає Педагогічний ен-
циклопедичний словник [8, с.223].

На основі аналізу психолого-педагогічної літера-
тури ми вважаємо, що у визначенні мети професійної 
освіти є розбіжності. Автори „Радянського енцикло-
педичного словника” [12] поняття „професійна освіта” 
тлумачать як оволодіння знаннями певного рівня і на-
вичками діяльності з конкретної професії та спеціаль-
ності; автори „Енциклопедичного словника” [17], як 
формування в учнів “практичної вправності”, а також 
пояснення принципів, на яких засноване виробництво 
та їх характеристика; Г.Є.Гребенюк [4], як забезпечен-
ня набуття громадянами робітничої професії згідно з 
їх бажаннями, інтересами, здібностями, підвищення 
їх виробничої кваліфікації, перепідготовку. 

В умовах ринкових відносин, вважає Н.Г. Нич-
кало, головними завданнями професійної освіти на-
буває „підготовка кваліфікованих, конкурентоспро-
можних кадрів із високим рівнем професійних знань, 
умінь, навичок і мобільності, які відповідають вимо-
гам науково-технічного прогресу і ринковим відноси-
нам в економіці, виховання соціально активних членів 
суспільства, формування в них наукового світосприй-
няття, творчого мислення, кращих людських якостей, 
національної свідомості” [7 ,с.11].

Процес професійної освіти майбутніх фахівців 
готельно-курортної справи у теоретичній формі не-
можливо відтворити без розгляду педагогічних визна-
чень „професіографія” та „професійні вимоги”.

В.В.Берега вважає, що „професіографія” – це 
„комплексний системний опис роду трудової діяль-

ності на підставі функціонального, психологічного та 
психофізіологічного аналізу її змісту, який дає змогу 
визначити професійно важливі якості особистості фа-
хівця у вигляді вимог професії до людини” [1, с.101].

На думку Б.О.Федоришина, професіографія у сис-
темі професійної орієнтації виступає, як необхідна 
умова і засіб реалізації профорієнтаційних функцій. її 
предметом є аналітичний опис різних професій, а не 
психологічна сфера особистості[14]. Автор підкрес-
лює, що разом з тим певне значення професіографія 
має для забезпечення реалізації функцій професійної 
орієнтації. Проблема удосконалення та підвищен-
ня результативності професіографічних досліджень 
дзеркально відбивається на проблемі удосконалення 
і підвищення результативності роботи за всіма струк-
турними компонентами професійної орієнтації [14].

Розгортання масової роботи з профорієнтації, за 
В.В.Чебишевою, наполегливо потребує розширення 
роботи за цим напрямком, оскільки лише на основі 
систематичного вивчення професій можна будувати їх 
характеристики й класифікації [15, с.49]. 

В.А.Семиченко вважає, що поняття „професіогра-
ма” охоплює різні сторони конкретної професійної ді-
яльності: соціальні, соціально-економічні, історичні, 
технічні, технологічні, правові, гігієнічні, психоло-
гічні, психофізіологічні й соціально-психологічні [10, 
с.189]. Автор вказує, що „професіограма конкретизує 
найбільш важливий, обов’язковий склад професій-
ної діяльності людини, визначає базові якості” [10, 
с.189]. 

Професіограма фахівця готельно-курортної спра-
ви повинні складатися з трьох основних комплексів: 
загальногромадянські риси; риси; що визначають спе-
цифіку професії; спеціальні знання, уміння й навички 
зі спеціальності.

„Великий тлумачний словник української мови” 
визначає поняття „спеціальність” як – „окрему галузь 
науки, техніки, мистецтва і т. ін.; сфера чиєїсь діяль-
ності або вивчення чого-небудь” [2].

У Російській педагогічній енциклопедії поняття 
„спеціальність” (від лат. specialis – особливий, осо-
бливий, species – рід, вид) тлумачиться, як вид тру-
дової діяльності, яка здійснюється на основі відповід-
ної профільної теоретичної і практичної підготовки 
[12]. У порівнянні з базової професійною діяльністю 
має більш вузький характер і в її рамках іноді менш 
стійкий. Розподіл на спеціальності відбиває якісна 
розмаїтість конкретних трудових процесів і глибину 
поділу праці з урахуванням застосовуваних способів 
і особливостей устаткування, об’єктів, знарядь праці, 
кінцевої продукції [12].  

У рамках кожної спеціальності види праці розпо-
діляються за кваліфікаціями. Кваліфікація відбиває 
ступінь розвитку особистості в найважливішій сфері 
життєдіяльності – у праці і визначає його соціальний 
статус.

У Великому тлумачному словнику української 
мови поняття „кваліфікація” визначається, як „1. Дія 
за значенням кваліфікувати. 2. Ступінь придатнос-
ті, підготовленості до якого-небудь виду праці” [2, 
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с.422]. „Кваліфікація” за визначенням С.І. Ожегова і 
М.Ю. Шведова це „ступень гідності будь-якому рівню 
праці, рівень підготовленості” [2, с.271].

У Російській педагогічній енциклопедії понят-
тя „кваліфікація” (від лат. qualis- який по якості і 
facio – роблю) тлумачиться, як рівень розвитку зді-
бностей працівника, що дозволяє йому виконувати 
трудові функції визначеного ступеня складності в 
конкретному виді діяльності, яка визначається обся-
гом теоретичних знань і практичних навичок, якими 
володіє працівник, є його найважливішої соціально-
економічною характеристикою [9]. 

Характер кваліфікації визначається співвідношен-
ням між її елементами (знаннями і навичками). Ха-
рактерною рисою сучасної кваліфікації є її динамізм. 
Придбана кваліфікація більше не може розглядатися 
як якийсь стабільний набір професійних знань і нави-
чок, вони повинні динамічно обновлятися в міру роз-
витку нових технологій. Звідси випливає актуальність 
проблеми навчання в продовженні всієї професійної 
кар’єри. 

Новий перелік спеціальностей пропонує визначати 
кваліфікацію як найменування рівня підготовки, котра 
реалізується відповідно до професійно-освітньої про-
грами: бакалавр, спеціаліст, магістр. 

У Російській педагогічній енциклопедії зазнача-
ється, що сучасна концепція кваліфікації вносить іс-
тотні зміни до сфери підготовки і перепідготовки ка-
дрів. Ці сфери характеризуються: творчим підходом 
до процесу навчання, в основі якого не просте забез-
печення учнів визначеною інформацією, а розвиток 
творчих здібностей, уміння пізнавати нове і застосо-
вувати його на практиці; міждисциплінарним прин-
ципом розробки навчальних програм і періодичним їх 
відновленням; тісним зв’язком навчального процесу 
за участю в практичній роботі з освоєння і розробки 
нових технологій [9]. 

Кваліфікацію, рівень культури, професіоналізм 
працівників готельної індустрії ми розглядаємо через 
осмислення їх інтегративних властивостей на базі су-
часних концепцій теорії гостинності. 

Готовність до професійної діяльності майбутніх 
фахівців з готельно-курортної справи визначається 
сумою складових, які розкривають основні поняття: 
здатність людини ставити мету, особливий психічний 
стан настроєність особистості на певну поведінку, 
установку на активні дії, специфічну форму відносин 
до себе та клієнтів.

„Готовність до професійної діяльності” майбутніх 
фахівців з готельно-курортної справи – динамічний та 
різносторонній процес, який повинен відповідати ви-
могам не тільки професійної підготовки, але й вимогам 
особистого характеру. Обидва блока вимог формують-
ся, як вимоги до індустрії гостинності на світовому 
або макрорегіональному ринку послуг гостинності та 
трансформуються у вимоги до кадрів, котрі забезпечу-
ють розвиток готельної індустрії в Україні.

У Російській педагогічній енциклопедії вказується, 
що готовність до професійної діяльності потребує по-
стійного самовдосконалення. Професійне самовдос-

коналення „знаходиться в залежності від складних і 
швидко плинних умов, у яких приходиться працювати 
сучасному фахівцеві. За деякими оцінками, сучасні 
прикладні знання знецінюються наполовину протягом 
п’яти  років, тобто фактично за час, менший терміну 
навчання у вузі. Одночасно динамічно міняються про-
фесії і спеціальності; практично в усі професії про-
никають нові об’єкти і методи праці” [9].

Процес формування професійної спрямованості є 
найважливішим етапом у професійному становлен-
ні майбутнього фахівця. В.В.Волкова розглядає цей 
процес як комплекс цілеспрямованих педагогічних 
впливів, що ґрунтується на знанні закономірностей 
розвитку особистості з урахуванням специфічних ви-
мог професії, а також впливу факторів об’єктивного й 
суб’єктивного порядку, і скерований на формування 
особистості спеціаліста в процесі пізнавальної на-
вчальної діяльності [3, с.15]. 

В.В.Волкова, проаналізувавши дослідження в 
галузі педагогіки й психології, вважає, що „процес 
формування професійної спрямованості „передба-
чає наявність двох етапів: перший етап формування 
професійної спрямованості становить собою нижчу 
стадію розвитку професійної спрямованості та за-
кінчується вихованням інтересу до діяльності з ово-
лодіння професією, проявляється у вигляді схильнос-
тей, якостей та переконань особистості. Другий етап 
формування професійної спрямованості завершується 
готовністю спеціаліста до самостійної професійної ді-
яльності” [3, с.49].

На нашу думку професійна спрямованість майбут-
нього фахівця з готельно-курортної справи включає 
до себе  сукупність мотиваційних, вольових, емоцій-
них та інтелектуальних сторін особистості в їхньому 
співвідношенні із зовнішніми умовами готельної ін-
дустрії. Професійна спрямованість особистості визна-
чає готовність людини до професійної діяльності.

Професійна діяльність майбутнього фахівця з 
готельно-курортної справи потребує не тільки теоре-
тичних знань, практичних умінь та навичок, але пев-
ний набір особистісних якостей. Г.Б. Мунін спільно 
з авторами монографії „Управління сучасним готель-
ним комплексом” узагальнює вимоги до професійної 
діяльності робітників готельної галузі. „Специфіка 
роботи в готелі полягає в тому, що її працівникам до-
водиться постійно зустрічатися з новими і незнайоми-
ми людьми, з величезною різноманітністю характерів 
гостей [6, с.234]. Автори монографії уточнює вимоги 
до майбутнього фахівця з готельно-курортної справи: 
„співробітник готельного комплексу повинен уміти 
відволікти себе від дрібних неприємностей, зберігати 
доброзичливість і привітність у спілкуванні з людьми. 
Він повинен володіти достатньою силою волі, щоб не 
виявити негативних настроїв по відношенню до гостя 
або відвідувача, навіть у тому випадку, якщо вони по-
водяться неправильно” [6, с.234].

Асоціація шкіл готельного бізнесу та громадсько-
го харчування в Європі (EURHODIP) [5] визначає 
поняття “професіоналізм діяльності” як якісну харак-
теристику суб’єкта праці, котра відображає високу 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

16

професійну кваліфікацію й компетентність, розмаї-
тість ефективних професійних навичок і вмінь, у тому 
числі заснованих на творчих рішеннях, володіння су-
часними алгоритмами й засобами вирішення профе-
сійних завдань, що дозволяє здійснювати діяльність із 
високою та стабільною продуктивністю. 

Висновки.
1. Під готовністю до професійної діяльності май-

бутнього фахівця з готельно-курортної справи 
ми розуміємо інтегральне утворення, що включає 
професійно значимі якості особистості, стійкі 
мотиви до майбутньої діяльності в індустрії 
гостинності, сукупність професійно-орієнтованих 
знань, умінь і навичок, особистих якостей, а також 
досвід роботи в готелях, отриманий під час про-
ходження практик.

2. Підготовленість до професійної діяльності майбут-
нього фахівця з готельно-курортної справи нами 
розглядається як результат процесу  комплексної 
організації навчально-виховних впливів, спрямо-
ваних на формування у майбутнього фахівця по-
зитивного ставлення до професійної діяльності 
в індустрії гостинності й оволодіння системою 
методологічних поглядів, переконань, теоретич-
них знань і концепцій, практичних умінь і навичок, 
сформованості особистих якостей необхідних для 
вироблення основ професійної майстерності.
У подальшій науково-дослідній роботі передбача-

ється здійснити аналіз дефініцій, які характеризують 
професійну підготовку майбутніх фахівців з готельно-
курортної справи, а саме: індустрія гостинності, го-
тель, гостинність, курорт, технологія гостинності, клі-
єнт, послуга, якість послуги.
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Розвиток фізичної культури серед учнівської молоді Донбасу  
(20-ті роки ХХ століття)

Гальченко О.М.
Донецький національний університет

Анотації:
Висвітлюється політика ра-
дянської влади у справі впро-
вадження фізичної культури в 
систему освіти. Розглянуто стан 
процесу фізичного розвитку в 
межах шкільних закладів освіти. 
З’ясовано місце фізичного ви-
ховання в структурі загального 
виховання молоді. Аналізуються 
труднощі початкового періоду, 
простежуються зрушення та ди-
наміка процесу. Зазначається, що 
вже наприкінці першої половини 
1920-х рр. до процесу фізичного 
розвитку долучилася більша час-
тина шкіл Донбасу.

Гальченко А.Н. Развитие физической 
культуры среди учащейся молоде-
жи Донбасса (20-е годы ХХ столетия). 
Освещается политика советской власти 
в деле внедрения физической культуры 
в систему образования. Рассмотрено со-
стояние процесса физического развития 
в пределах школьных учебных заведений. 
Выяснено место физического воспитания 
в структуре общего воспитания молодежи. 
Анализируются трудности начального пе-
риода, прослеживаются сдвиг и динамика 
процесса. Отмечается, что уже в конце 
первой половины 1920-х гг. к процессу фи-
зического развития приобщилась большая 
часть школ Донбасса.

Galchenko A.N. Development of physical 
culture among the school youth of 
Donbass (20-ies of XX century). The 
politics of the Soviet authority in business of 
introduction physical training in an education 
system is shined. The condition of process 
of physical development is considered within 
the limits of school educational institutions. 
The place of physical training in structure of 
the general education of youth is found out. 
Difficulties of an initial stage are analyzed. 
Shift and dynamics of process are traced. It 
is marked, that already at the end of first half 
of 1920 to process of physical development 
the most part of schools of Donbass has 
joined.

Ключові слова:
фізична культура, фізичний роз-
виток, школа, Донбас, освіта, 
учні, молодь.

физическая культура, физическое разви-
тие, школа, Донбасс, образование, уча-
щиеся, молодежь.

physical culture, physical development, 
school, Donbass, education, pupils, youth.

Вступ.1 
Розбудова Української державності потребує уваж-

ного ставлення до власної історії. Це повною мірою сто-
сується і фізичної культури, яка має значний вплив на 
розвиток нації, її генетику, фізичне вдосконалення та ци-
вілізаційний поступ. Наукові здобутки останніх двох де-
сятиліть в цій царині помітні – 30 дослідників об’єктом 
своїх дисертаційних розвідок обрали історичні аспекти 
вітчизняного фізкультурно-спортивного процесу (проти 
12 за радянської доби) [1]. Втім основна робота попере-
ду і лежить вона в регіональній площині.

Віднедавна своє місце в загальнонаціональному на-
уковому історико-спортивному пошуці має й Донбас. 
Сподіваємось, дисертаційна праця автора [2], яка не 
лише узагальнила напрацювання попередників, погли-
била та систематизувала зібрані знання, а й окреслила 
перспективи, спонукає нові дослідницькі сили до ґрун-
товної наукової розробки проблеми – саме такої уваги 
фізкультурно-спортивна галузь регіону вже давно й 
справедливо очікує. Історіографія окресленого напрям-
ку лише починає формуватися. Ця теза не є перебіль-
шенням, адже наукову дискусію розпочато щойно. 

Робота виконана за планом НДР Донецького наці-
онального університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – вивчення стану процесу фі-

зичного розвитку в межах шкільних закладів освіти. 
Завдання дослідження полягає у з’ясуванні місця фі-
зичного виховання в структурі загального виховання 
молоді, встановленні та аналізі чинників, що впливали 
на перебіг процесу, у відстеженні змісту (форм, мето-
дів) фізичного розвитку шкільної молоді. Інструмен-
том вирішення завдань обрано аналіз спеціальної лі-
тератури, періодичних видань та архівних збережень.

Результати дослідження. 
Державні заходи першого періоду радянської доби, 

хоча й заклали певний ґрунт, не спромоглись належ-
ним чином вплинути не перебіг ситуації, що склалась 
©  Гальченко О.М., 2010

у питаннях охоплення фізичним виховом шкільництва. 
Ще в квітні 1919 р. І Всеросійський з’їзд працівників з 
фізичної культури, спорту та допризовної підготовки 
поставив перед організаціями Всевобучу, комсомолу 
й освітянами завдання налагодження систематичної 
роботи з фізичного розвитку молоді та спонукав пер-
ших до розробки змісту занять фізкультурою з дітьми 
та підлітками [3]. Того ж місяця Донецький губерн-
ський військкомісаріат ініціював запровадження до-
призовної підготовки та фізичного розвитку в школах 
наросвіти [4]. 

Потужною стримуючою силою виступав цілий 
комплекс (об’єктивних та суб’єктивних) чинників. 
Важке загальне економічне становище шкіл (від-
сутність у багатьох школах місць для занять, брак 
інвентарю тощо) ускладнювались інертним, а часом 
і недоброзичливим відношенням до фізичного ви-
ховання деяких працівників органів наросвіти та 
охорони здоров’я [3, с.48]. Суттєвою перешкодою 
поставала потреба кваліфікованого фахівця. І якщо 
питання фізичного розвитку старшої молоді частково 
вирішувались силами спеціалістів військової справи 
(військово-допризовні пункти, військово-спортивні 
клуби тощо), то в шкільних навчальних закладах з ви-
кладанням предмету склалась катастрофічна ситуація. 
Головним же гальмом виступав розпочатий процес 
реорганізації системи освіти, внаслідок чого трудова 
школа І та ІІ ступеню перебували в стадії початко-
вої організації. Невдалими виявилися і перші спроби 
Всевобучу налагодити робочі стосунки з органами на-
росвіти та охорони здоров’я. Так, на скликану у 1920 
р. до Маріуполя міжвідомчу нараду їх представники 
не з’явились [5]. На кінець 1921 р. фізичний розвиток 
дітей здійснював мізерний відсоток з близько 2.500 
шкіл регіону [6] – це були школи великих міст краю, 
при цьому про масовість не йшлося. 

Перші помітні зрушення фіксуються у 1922/23 
навч. році. Активно включилися в процес фізичного 
розвитку шкільництва навчальні заклади Луганщини. 
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Так, у школі при заводі “Оборона Червоного Луган-
ська”  заняття з гімнастики того року вже носили ма-
совий характер – фізичним вихованням тут займалось 
400 дітей віком від 7 до 11 років, які були розділені 
на 12 груп. Щотижневі годинні заняття проводились 
учителем О.Т. Мусялик під наглядом шкільного ліка-
ря Васильєва [7]. Така ж кількість дітей, але вже двічі 
на тиждень по 35 хвилин, була охоплена заняттями з 
гімнастики та спорту у школі при з-ді “Жовтневої ре-
волюції”. Тут учасниками процесу також було близько 
400 учнів IV-VII класів. Заняття відбувались за рефор-
мованою шведсько-сокольською системою: фігурне 
марширування, вільні вправи, вправи з жердинами, 
обручами, прапорцями, вінками, шарфами, палиця-
ми, залізними палицями, гантелями, а також шведські 
східці, бруси, козел, калістенічна гімнастика, плас-
тика, балетні танці. Урок містив чотири моменти: І 
– стройові вправи, ІІ – загальні (10 хв.), ІІІ – відді-
леннями (10 хв.), IV – рухливі ігри (“Порожнє місце”, 
“Зліпок”, “Пугач та пташки”, “Мисливець”, “Вовк та 
діти”, “У ведмедя у бору”, “Вовк”, “Злючка”, “Вовк 
та вівці”, “Яструб та голуби” тощо)  та заспокійливі 
вправи [7, арк.. 1]. Останнє серед свідчень 1922/23 н. 
р. також пов’язане з педагогічною діяльністю згаданої 
вище О. Мусялик – 1 квітня 1923 р. вона розпочала 
заняття з фізичного виховання в Луганській трудовій 
школі №2, охопивши 6 груп дітей (250 осіб) віком 7-11 
років [7, арк.. 13].

З 15 вересня 1923/24 н. р. до процесу долучилась 
залізнична школа ім. Леніна, де 869 дітей (434 хлоп-
ці + 435 дівчини) в 29 групах замість встановлених 1 
год. 20 хв. (двічі на тиждень) займались лише 40 хв. 
[8]. Загалом же восени 1923 р. в Луганському округу 
фізкультурні заняття мали місце в 7 трудових школах, 
проводились один або два рази на тиждень під нагля-
дом лікарів і охоплювали по 100 хлопців та дівчат 7-11 
років та по 250 хлопців та дівчат 12-16 років. Дода-
мо, що фізичний розвиток школярів здійснювався за 
єдиною раціональною програмою, яку розробила для 
шкіл Луганська ОРФК [9].

В зазначених межах були й показники Маріуполь-
щини (Маріуполя). На 1 січня 1924 р. 13 міських на-
вчальних закладів охоплювали фізичним вихованням 
3.136 дітей з загальних 4.013 (близько 78%) [10].

Найбільш ранній з відомих епізодів щодо Сталінсько-
го округу датується 1 січня 1922 р. Тоді фізичну культу-
ру було введено в Сталінську міську семирічку №1. Втім 
число учнів, охоплених тут фізкультурними заняттями, 
не перевищувало 60 осіб впритул до 1924 р. [11]. 

В цілому ж по губернії станом на березень 1924 р. 
заняття з фізичного розвитку проводились у 37 дитбу-
динках, 44 школах соціального виховання, 17 школах 
професійної освіти і охоплювали 17.064 учнів (без 
дитбудинків) [12]. 

Вказані зрушення стали можливими завдяки низці 
стратегічних рішень, прийнятих відповідними орга-
нами впродовж попереднього року. Донецький губвно 
постановою від 7 лютого 1923 р. визнав необхідність 
фізичної культури в закладах соціального виховання. 
Згідно неї викладання предмету доручалось: 

діти до 12 років – виключно педагогам під наглядом • 
лікаря; 
до 14 років – інспекторам фізкультури (за відсут-• 
ності педагога, здатного взяти на себе викладання) 
під наглядом лікаря; 
від 14 років – інструкторам Всевобучу [13].• 

24 квітня 1923 р. губвно видав обіжника для закла-
дів професійної освіти, в якому звернув увагу на орга-
нізацію занять  фізкультурою з учнями ФЗУ та підліт-
ками заводів. Як один із засобів вирішення проблеми 
пропонувалось об’єднати ці категорії дітей в межах 
спільних занять. Саме так вчинила Луганська ОРФК, 
яка на своєму засіданні 22 травня 1923 р. постановила 
об’єднати для спільних занять учнів ФЗУ заводу “Обо-
рона Червоного Луганська” з учнями трудової школи, 
що досягли 16 років [14]. Донецька ГРФК для підняття 
роботи в школах та дитячих будинках постановою від 
18 травня 1923 р. ввела до штату окрнаросвіти посаду 
керівника спорту [15]. Влітку 1923 р. республіканські 
Всевобуч та Головпрофосв зобов’язали усі школи, 
що практикують фізичний розвиток, об’єднати такий 
з допризовною підготовкою в стінах закладу, звіль-
нивши учнів від проходження останньої в загально-
му порядку. Губсекпормол запропонував 1) включити 
до навчального плану (за рахунок скорочення інших 
предметів) викладання фізкультури не менше 3 год. на 
тиждень (дотепер викладання фізкультури здійснюва-
лось поза сіткою годин навчального плану) та 2) че-
рез повітові ради фізкультури (з їх санкцій) ввести до 
шкільних рад інструкторів, оплачуючи їх працю на-
рівні з іншими викладачами [16]. Підсумувала рік но-
востворена республіканська ВРФК, яка рішуче висло-
вилась за введення в усіх школах фізичного виховання 
як обов’язкового предмету та затвердила “Основні 
положення (засади) методики фізичного виховання в 
школі” [3, с.48]. 

Наступний рік продовжив формування норматив-
ної бази стосовно введення фізкультури до загально-
навчального плану закладів соціального виховання, 
профосвіти та організації гуртків. ВРФК України ви-
робила засоби, схеми та програми занять фізкульту-
рою для двох вікових груп – 9-12 і 13-15 років [17], 
не залишивши там головного спортивного захоплен-
ня молоді: “В школах Соцвиху та Профосву футбол 
категорично заборонено і повинен бути замінений 
гандболом для хлопців та баскетболом для дівчат” 
[18]. У свою чергу ГРФК розглянула та розіслала про-
грами занять по школах та гуртках і запровадила пе-
ревірку занять інструкторами, а разом з губздравом 
видали обіжника, зобов’язавши тих, хто займається, 
до обов’язкового лікарського огляду [17, арк.19зв-20]. 
Попри складне кадрове та матеріально-технічне за-
безпечення, більша частина закладів соціального ви-
ховання та профосвіти Донбасу ще в першій половині 
1924 р. ввела фізичний розвиток [18]. 

Обов’язковим предметом “фізична культура” ста-
ла в усіх закладах наросвіти Маріупольського округу. 
В клубах та школах ФЗУ вона велась за програмами, 
затвердженими методкомісією ОРФК [19]. В жовтні 
1924 р. фізкультурні заняття здійснювались у 2 дит-
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містечках, 2 колекторах, 7 дитбудинках, 7 школах со-
ціального виховання та 3 профосвіти і охоплювали 
5.781 дітей. Робота серед юних ленінців не проводи-
лася [208].

Доволі успішно вирішували завдання введення фі-
зичного розвитку школи Артемівського округу. Восе-
ни 1924 р. учасниками процесу тут були 32 навчальні 
заклади: 9 закладів профосвіти охопили 623 особи, 4 
будинки підлітків – 160, 19 шкіл соцвиховання – 4.130 
(2.134 хлопців та 1.996 дівчат). Загальне охоплення 
(разом з юними ленінцями) склало 6.939 осіб [21]. За 
даними кінця року повним було охоплення старших 
груп (класів) закладів соцвиховання та профосвіти, 
молодших – 77% (3.700), юних ленінців – 60% (близь-
ко 700 осіб) [19]. 

Мали спеціальні години з фізкультури на кінець 
року всі навчальні заклади Старобільська (міста). В 
школах соцвиховання та профосвіти охоплення було 
повне, втягнення членів комсомолу складало 50%, 
юних ленінців – 100%, всього займалось близько 
2.000 осіб [19]. 

Свідчення 1924 р. по Луганщині обмежуються 
викладанням фізичного виховання у ФЗУ заводів 
“Жовтневої революції” та “Оборони Червоного Лу-
ганська” [22]. 

Тривожна ситуація склалась в одному з провідних 
округів губернії – Сталінському, де наприкінці року 
з 45.000 дітей та підлітків фізкультурним процесом 
було охоплено лише 8.000 (близько 18%) [19, с.16]. 

Проте в цілому участь органів наросвіти краю в 
загальній роботі з фізичної культури протягом 1924 
року отримала схвальні відгуки – в грудні І губерн-
ська спортивно-технічна нарада визнала її, порівняно 
з іншими відомствами, більш діяльною [19, с.14].

Станом на 1 лютого 1925 р. фізичний розвиток ді-
тей та молоді в Луганському округу здійснювали 32 
навчальні заклади: дитбудинки – 10, трудшколи – 12, 
ВУЗи – 5, профшколи та школи міськпромуча – 5. В 
закладах соцвиховання займались 6.110 осіб (3.134 
хл. та 2.986 дів.), профшколах та ВУЗах – відповідно 
805 та 315, усього – 7.478 осіб [23]. Показники 1925 
р. по Маріупольському округу сягнули 5.350 охопле-
них осіб (школи соцвиховання та піонерські загони – 
4.750, школи та профспілки на селі – 600) [24]. 

Мало змінилась ситуація в Сталінському округу. 
На 1 жовтня заняття проводились тільки в деяких 
школах профосвіти та соцвиховання, та й то тільки в 
старших групах [25]. Не дивно, що діяльність Сталін-
ської ОРФК стала предметом ретельного обстеження 
(14-27 березня 1926 р.) відповідних республіканських 
органів. Вивчення стану справ виявило пасивне від-
ношення Сталінської окрінспектури наросвіти до ді-
яльності ради. Наркомос запропонував негайно вжити 
заходів щодо поліпшення роботи: “Ваш представник в 
окрраді повинен активно працювати по всіх питаннях 
організаційного й методичного змісту в галузі фізкуль-
тури, керуючи цією роботою по установах cоцвиху в 
округовому масштабі. Необхідно налагодити певний 
зв’язок між загальним і фізичним вихованням дітей. 
Фізичне виховання треба розглядати як невід’ємну 

частину соціального виховання, що її проводить Со-
цвих, і за яку він цілком відповідає” [26].

Проте й у 1926/27 н. р. фізична культура в округу 
стала складовою навчального плану лише 8 семирі-
чок з 28, те ж спостерігалось і по школах профосвіти 
[27]. Виключно матеріальний характер проблеми – 
“семирічки тільки частково забезпечені ставкою для 
викладачів ФК, в деяких – зовсім немає майданчиків” 
– встановила восени 1926 р. I Сталінська методнара-
да з фізкультури. Усунути її було запропоновано в два 
етапи – спочатку зосередити увагу на школі ІІ ступе-
ня, “...а потім говорити і про І” [28]. Слід розуміти, 
що вже наступний навчальний рік процес посунув і на 
рівні шкіл ІІ ступеня питання вирішилось, оскільки 
в 1928/29 н. р. прийшла черга молодшого концентру 
шкіл соціального виховання [29].

У 1927 р. Наркомос затверджує перші єдині і 
обов’язкові навчальні плани й програми з фізичної 
культури для шкіл І та ІІ ступеня, які поклали край па-
нуючим розбіжностям, остаточно визнали фізичне ви-
ховання обов’язковим предметом шкільного навчан-
ня, стали крапкою відліку та фундаментом наступних. 
Основними формами фізичного виховання виступили 
обов’язкові учбові і необов’язкові позашкільні занят-
тя, головно у формі спортивних розваг, ігор, танців 
та екскурсій [3, с.181]. Відтепер фізичній культурі в 
установах соцвиховання за навчальним планом мало 
належати 2 академічні години на тиждень (в школах І 
концентру мала проводитись груповодом, а за можли-
вості – інструктором ФК,  ІІ концентру – виключно ін-
структором). Проте у багатьох округах, не дивлячись 
на суворі накази з боку НКО, ці години скорочувались 
чи передавались на інші дисципліни. 

В профшколах фізичний розвиток мав здійснюва-
тись у такому ж форматі, однак були відсутніми повні 
вказівки стосовно включення занять до навчального 
плану. Поза планом припускалось існування гуртків 
фізкультури, але відсутність коштів на інструкто-
ра, необхідне приладдя та ін. гальмувало справу. В 
школах же ФЗУ фізичного виховання в навчально-
му плані не було. В деяких округах ради фізкульту-
ри добивались її введення, окремі ж школи замість 
повноцінних занять проводили режимну гімнастику 
(зарядку і розрядку) [30]. Така непослідовність щодо 
останніх помітно ускладнювала долю фізичної куль-
тури у стінах закладів профосвіти. Зокрема, у школі 
ФЗУ заводу ім. Ілліча (Маріуполь) “...фізкультуру ви-
ганяють із стін школи”. У 1927/28 навчального року 
місцеве заводоуправління забрало під свої потреби 
прекрасно устаткований зал, внаслідок чого замість 
двох годин на фізкультуру залишилась одна, а з дру-
гого триместру передбачалось взагалі зняти. До того 
ж було відмовлено у коштах гуртку фізкультури, який 
існував протягом 4 років. Не кращою була ситуація й 
в інших школах міста. Було відмовлено у проведен-
ні фізичної культури в ФЗУ при заводі “1-го травня” 
та профтехшколі. В останній, до речі, предмет не ви-
кладався й наступного 1928/29 навчального року [31]. 
Натомість, складовою навчального процесу у 1928/29 
н.р. фізичне виховання стало у ФЗУ та міськпрому-
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чах Сталіно [32]. Наостанці зазначимо, що вже влітку 
1929 р. Всеукраїнська методична нарада затвердила 
нові навчальні плани, якими по всіх групах профш-
кіл запровадила по 2 щотижневі години фізкультури, 
окремо від військовізації й санітарії та гігієни [33].

Висновки. 
Отже, значна від старту увага відповідних радян-

ських інституцій (фізкультурних, освітянських, ви-
конавчої влади та ін.) до освітньої сфери як засобу 
вирішення масових фізкультурних завдань лише на-
прикінці першої половини 1920-х років набула ре-
ального змісту, дозволивши збільшити питому вагу 
молоді, що навчається, в структурі регіонального 
фізкультурно-спортивного руху. Попри жалюгідне ка-
дрове та матеріально-технічне забезпечення, вже в пер-
шій половині 1920-х рр. до фізкультурно-спортивного 
процесу долучилася більша частина шкіл Донбасу. 

Подальші перспективи пов’язані з розширенням 
часового відтинку дослідження та з вивченням про-
цесу фізичного виховання у ВУЗах Донбасу.
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Анотації:
Проведено пошук сучасного між-
народного відповідника спеціаль-
ності «фахівець з фізичної реабі-
літації» (фізичний реабілітолог). 
Розглянуто особливості професій 
«фахівець з фізичної реабіліта-
ції», «лікар-фізіотерапевт», «фізі-
отерапевт», «фізичний терапевт», 
«фізіатр», «технік та асистент з 
фізіотерапії». У контексті інтегра-
ційних процесів видається корек-
тним та доцільним замість назви 
професії «фахівець з фізичної 
реабілітації» застосовувати за-
гальноприйнятий міжнародний 
термін «фізичний терапевт». За-
значено на необхідності ураху-
вання ролі фахівця-реабілітолога 
з нелікарською університетською 
освітою у сучасній моделі мульти-
дисциплінарної реабілітації осіб з 
руховими розладами.

Герцик А.М. Специалист по физической 
реабилитации, или физический тера-
певт: национальное и международное 
толкование названий профессий. Прове-
ден поиск современного международного 
соответствия специальности «специалист 
по физической реабилитации» (физический 
реабилитолог). Рассмотрены особенности 
профессий «специалист по физической 
реабилитации», «врач-физиотерапевт», 
«физиотерапевт», «физический терапевт», 
«физиатр», «техник и ассистент по физио-
терапии». В контексте интеграционных про-
цессов корректно и целесообразно вместо 
названия профессии «специалист по физи-
ческой реабилитации» применять общепри-
нятый международный термин«физический 
терапевт». Указано на необходимости уче-
та роли специалиста-реабилитолога с не-
врачебным университетским образованием 
в современной модели мультидисципли-
нарной реабилитации лиц с двигательными 
нарушениями.

Hertsyk A.M. Physical rehabilitation spe-
cialist, or physical therapist: national 
and international interpretation of oc-
cupational names. The search of modern 
international accordance specialty is con-
ducted «physical rehabilitation specialist» 
(physical rehabilitologist). The features of 
professions are considered «physical re-
habilitation specialist», «physician-phys-
iotherapist», «physiotherapist», «physical 
therapist», «physiatrist», «physiotherapy 
technician and assistant». In the context of 
integration processes correctly and expedi-
ently in place of the name of profession « 
physical rehabilitation specialist » to apply 
the generally accepted international term 
«physical internist». It is indicated on the 
necessity of account of role of physical re-
habilitation specialist with unmedical univer-
sity education in the modern model of mul-
tidisciplinary rehabilitation of persons with 
motive violations.

Ключові слова:
міжнародний досвід, фахівець 
з фізичної реабілітації, лікар-
фізіотерапевт, фізіотерапевт, 
фізичний терапевт, фізіатр, 
класифікатор професій.

международный опыт, специалист 
по физической реабилитации, врач-
физиотерапевт, физиотерапевт, физи-
ческий терапевт, физиатр, классифика-
тор профессий.

international experience, physical rehabilitation 
specialist, physician-physiotherapist, 
physiotherapist, physical therapist, physiatrist, 
physiotherapy technician and assistant, 
classifier of professions.

Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: 
національне та міжнародне тлумачення назв професій

Герцик А.М.
Львівський державний університет фізичної культури

Вступ.1
Підготовка фахівців з фізичної реабілітації роз-

почалася у вищих навчальних закладах України фіз-
культурного профілю на базі кафедр лікувальної фіз-
культури у 1994–1995 рр. Для цього було використано 
багаторічний досвід навчання інструкторів лікуваль-
ної фізкультури.

Швидкому розвитку фізичної реабілітації сприяла 
співпраця з голландськими, шведськими та канадськими 
фізичними терапевтами у рамках різноманітних проек-
тів та програм. Прикладом може слугувати кількарічна 
співпраця Львівського державного університету фізичної 
культури з канадською неурядовою організацією CIDA, 
завдяки якій до підготовки студентів залучалися висо-
кокваліфіковані канадські фахівці з фізичної терапії.

Для нової спеціальності було вибрано назву «фізич-
на реабілітація», що відповідало тогочасному баченню 
професійної ролі та місця фахівців у сферах фізичного 
виховання і охорони здоров’я.

У 1997 році Державний комітет з фізичної культу-
ри і спорту затвердив і погодив з Міністерством праці 
України Кваліфікаційну характеристику нової професії, 
після чого спеціальність «фахівець з фізичної реабілі-
тації» було затверджено Кабінетом Міністрів України і 
внесено до Класифікатора професій України [1].

Подальший розвиток галузі виявив необхідність по-
шуку її міжнародного відповідника для удосконалення 
освітніх програм, співпраці у науковій та практичній 
сферах. Особливо гостро зазначена проблема постала 
у світлі інтеграції України у світовий ринок праці та 
освітніх послуг. У 2005 році на Бергенській конферен-
ції наша держава приєдналась до Болонського процесу 
зі створення єдиного європейського освітнього просто-
ру. Продовжується узгодження Класифікатора професій 
©  Герцик А.М., 2010

України з Міжнародним класифікатором професій, впо-
рядковуються назви й перелік освітніх спеціальностей. 
Водночас аналіз вітчизняної фахової літератури пока-
зав, що проблема вивчення зарубіжного досвіду та його 
понятійної складової продовжують залишатися поза на-
лежною увагою дослідників.

Наші попередні дослідження з термінологічних 
питань допомогли розкрити вітчизняне тлумачення 
термінів «фізична реабілітація» і «фахівець з фізичної 
реабілітації», а також виявили подібність між націо-
нальним трактуванням терміну «фізична реабілітація» 
та інтернаціональним трактуванням терміну «фізична 
терапія» (physical therapy). Було встановлено, що сло-
восполучення «фізична реабілітація» не використову-
ється у економічно розвинутих країнах як назва галузі 
чи спеціальності. Визначення фізичної реабілітації нам 
віднайти не вдалося. Таким чином, пошук сучасного 
міжнародного відповідника спеціальності «фахівець з 
фізичної реабілітації» залишається актуальним питан-
ням. Для його вирішення ми продовжити вивчати зміст 
терміну «фізична терапія» («фізіотерапія»). Нагада-
ємо, що терміни «фізична терапія» і «фізіотерапія» у 
англомовних літературних джерелах є синонімами, а 
в україномовній науково-методичній літературі термін 
«фізична терапія» не поширений [2].

Робота виконувалася в рамках Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 роки за темою 4.1.2 «Фізична 
реабілітація неповносправних осіб з руховими дис-
функціями» (керівники теми: проф. В.М. Шевага, доц. 
А.С. Вовканич).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження: подальше вивчення та аналіз 

національного та інтернаціонального тлумачення клю-
чових термінів галузі фізичної реабілітації в контексті 
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інтеграційних процесів.
Методи дослідження: вивчення й аналіз літературних 

джерел, офіційних документів, довідкових матеріалів; сис-
темний аналіз; порівняльний аналіз; метод аналогій.

Результати дослідження.
Національне тлумачення терміну «фізіотерапія» від-

різняється від міжнародного. В Україні фізіотерапію 
прийнято трактувати як «галузь медицини, що вивчає 
дію на організм природних і переформованих фізич-
них чинників, їх застосування при лікуванні хворих; 
лікування фізичними чинниками» [3]. Спеціальність 
«лікар-фізіотерапевт» внесено до Національного кла-
сифікатора України «Класифікатор професій – 2007» 
у підклас 2229 «Інші професіонали в галузі медицини 
(крім сестринської справи та акушерства)» класу 222 
«Професіонали в галузі медицини (крім медичних сес-
тер)» підрозділу 22 «Професіонали в галузі наук про 
життя та медичних наук» (код КП 2229.2) [4].

У сучасному міжнародному тлумаченні фізична 
терапія (фізіотерапія) – це не галузь медицини, а «про-
фесія галузі охорони здоров’я, пов’язана зі зміцненням 
здоров’я, запобіганням фізичної неповносправності, 
оцінкою стану і реабілітацією пацієнтів з больовим 
синдромом, хворобою чи травмою, та лікуванням із 
застосуванням фізичних терапевтичних засобів і без 
застосування медикаментозних, хірургічних або ра-
діологічних засобів», або «використання фізичних 
засобів і методів, таких як масаж і маніпуляції, тера-
певтичні вправи, гідротерапія і різні форми енергії, у 
реабілітації та відновленні нормальної тілесної функ-
ції після захворювання або травми» [5].

У Міжнародному класифікаторі професій ISCO-08 
спеціальність «фізіотерапевт» внесено за кодом 2264 у 
частину 226 «Інші спеціалісти охорони здоров’я». У цю 
частину увійшли професії охорони здоров’я, за винят-
ком лікарів (традиційної, нетрадиційної та народної ме-
дицини), ветеринарів, медсестер, акушерок, молодшого 
медичного персоналу. Таким чином, у європейських 
країнах, а також США і Канаді, спеціальність «фізіоте-
рапевт» (фізичний терапевт) не належить до лікарських, 
що знайшло чітке відображення у Міжнародному кла-
сифікаторі професій ISCO-08 [6, 7, 8].

Останній факт потребує додаткового пояснення. У 
сучасному міжнародному трактуванні поняття «лікар» 
і «терапевт» різняться. Терапевт – не лікар, а лише 
«особа, спеціально підготовлена лікувати захворюван-
ня або порушення». Найчастіше термін «терапевт» ви-
користовують щодо фахівців, які працюють у одній або 
декількох сферах охорони здоров’я, надають оздоровчі 
послуги, але не є дипломованими лікарями за освітою. 
Як правило, терапевти не уповноважені застосовувати 
медикаментозні засоби у своїй професійній діяльності 
[9]. У англомовних джерелах ми не зустрічали випадків 
використання терміну «терапевт» як замінника терміну 
«лікар», за винятком назви спеціальності «дільничний 
лікар-терапевт» (district medical doctor – therapist) [10]. 
Щодо поняття «фізичний терапевт» (фізіотерапевт), 
то, за визначенням Ілюстрованого медичного словника 
Дорланда, це «особа, що володіє методами фізичної те-
рапії та уповноважена проводити лікування під контр-
олем лікаря, що його призначив» [9] (переклад автора). 
Ми користувалися оригінальними англомовними ви-
даннями словника Дорланда, оскільки в українських 

редакціях допущено помилки у деяких визначеннях. 
Зокрема, у визначенні терміну «терапевт» слово per-
son (особа) трансформувалось у лікар, а у визначенні 
терміну «фізична терапія» словосполучення physical 
therapeutic measures (фізичні терапевтичні засоби) 
перекладено як лікарські засоби.

Аналіз показав, що для назви медичної галузі у 
англомовних джерелах замість прийнятого в Україні 
терміну «фізіотерапія» використовують інші терміни, 
зокрема «фізіатрія». За визначенням сучасних 
медичних словників, фізіатрія – це розділ медицини, що 
займається профілактикою, діагностикою і лікуванням 
хвороби чи травми та реабілітацією наявних порушень 
чи неповносправності з використанням фізичних 
(світло, тепло, холод, вода, струм, терапевтичні вправи, 
механічні прилади) та інколи фармацевтичних засобів. 
Іншими назвами є фізіатрікс, фізична медицина, фізична 
медицина і реабілітація, фізична і реабілітаційна 
медицина [11, 12].

Похідним терміном є «фізіатр» – лікар, що спеці-
алізується у фізичній медицині та реабілітації [12]. 
На відміну від фізичних терапевтів, фізіатри уповно-
важені координувати роботу лікарів та всіх інших фа-
хівців (включно з фізичними терапевтами), залучених 
до лікувального-реабілітаційного процесу, організо-
вувати та очолювати роботу реабілітаційної команди, 
використовувати лікарські методи діагностики (в тому 
числі інвазивні), призначати і застосовувати медика-
ментозні засоби [13, 14].

Фізіатрія (фізична медицина, фізична медицина 
і реабілітація, фізична і реабілітаційна медицина) як 
медична спеціальність існує у США, Канаді та всіх 
країнах Європейської співдружності, окрім Данії та 
Мальти. Професійна назва і тривалість підготовки 
фахівців у окремих країнах можуть відрізнятись. По-
ширеними є назви фізіатр, лікар з фізичної і реабіліта-
ційної медицини, лікар з фізичної медицини і реабілі-
тації, лікар з реабілітаційної медицини [14]. У США 
станом на 2002 рік працювало понад 7000 фізіатрів. 
Тривалість навчання у цій країні є найдовшою і ста-
новить 8 років. Варто зазначити, що словосполучення 
«лікар-фізіотерапевт» як назву лікарської спеціальнос-
ті у США перестали використовувати ще у 70-х роках 
минулого століття.

На існування в економічно розвинутих країнах лі-
карських і нелікарських спеціальностей в галузі реабі-
літації також звертають увагу російські фахівці. Вони 
зазначають, що в західних країнах, зокрема США, про-
вадиться підготовка фізіатрів (лікарів-реабілітологів) з 
тривалістю резидентури (інтернатури) 5 років. Пара-
лельно існують програми підготовки середнього пер-
соналу за спеціальностями фізіотерапія і працетерапія 
загальною тривалістю від 1,5 до 5 років [15]. Уточнимо, 
що мова йде про спеціальності «фізичний терапевт» та 
«працетерапевт» (термін навчання до 5 років, освітньо-
кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр»), а також 
«асистент фізичного терапевта» (навчання 1,5 – 2 роки, 
без освітньо-кваліфікаційного рівня).

Українське визначенням фізичної реабілітації як 
професійної діяльності є майже тотожним з міжна-
родним визначення фізичної терапії. В національному 
тлумаченні фізична реабілітація – це «застосування з 
лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ 
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і природних факторів у комплексному процесі від-
новлення здоров’я, фізичного стану та працездатнос-
ті хворих і інвалідів» [16]. Беручи до уваги змістову 
близькість понять, ми провели пошук відповідника 
спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» у 
Міжнародному класифікаторі професій ISCO-08.

Спеціальність «фахівець з фізичної реабілітації» 
внесено до Національного класифікатора України «Кла-
сифікатор професій – 2007» у підклас 3226 «Фізіотера-
певти та масажисти» класу 322 «Допоміжний персонал 
у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та 
ветеринарії (крім медичних сестер)» підрозділу 32 «Фа-
хівці в галузі біології, агрономії та медицини» [17].

Встановлено, що у попередній редакції Міжна-
родного класифікатора професій ISCO-88 у частину 
322 «Допоміжний персонал у галузі сучасної охорони 
здоров’я (крім медичних сестер)» підрозділу 32 «До-
поміжні персонал у галузях наук про життя та охорони 
здоров’я» також за кодом 3226 було внесено спеціаль-
ність «фізіотерапевт».

У новому Міжнародному класифікаторі професій 
ISCO-08 спеціальність «фізіотерапевт», як вже зазнача-
лося вище, внесена за кодом 2264 у підрозділ 22 «Профе-
сіонали в галузі охорони здоров’я», а у підрозділі 32 «До-
поміжний персонал у галузі охорони здоров’я» за кодом 
3255 знаходяться «техніки та асистенти з фізіотерапії». 
Аналіз описів професійної діяльності згаданих спеціаль-
ностей у Класифікаторі ISCO-08 виявив принципові від-
мінності. До компетенції спеціальності «фізіотерапевт» 
(код 2264) належить обстеження рухових функцій осіб 
із травмами та захворюваннями, а також складання і ви-
конання реабілітаційних програм. «Техніки та асистенти 
з фізіотерапії» (код 3255) є лише виконавцями реабілі-
таційних програм. Ключовим є факт, що для отримання 
спеціальності «технік та асистент з фізіотерапії», на від-
міну від «фізіотерапевта» (фізичного терапевта), універ-
ситетська освіта не є потрібною, а тривалість професій-
ної підготовки не перевищує двох років.

На нашу думку, розміщення назви спеціальності 
«фахівець з фізичної реабілітації» у Національному 
класифікаторі України «Класифікатор професій – 2007» 
у підкласі 3226 «Фізіотерапевти та масажисти» виглядає 
дискусійним. Такий стан речей фактично копіює попе-
редню редакцію Міжнародного класифікатора професій 
ISCO-88. Нагадаємо, що в Україні фізичний реабіліто-
лог займається розробкою методик застосування фізич-
них вправ, а також плануванням і виконанням програм 
функціонального відновлення [16]. Підготовка фахівців 
триває протягом 4-5 років на освітньо-кваліфікаційних 
рівнях бакалавр, спеціаліст та магістр, відкрито науко-
ву спеціальність 24.00.03 «Фізична реабілітація» (по-
станова президії ВАК України від 11.05.2005 р.). Наяв-
ність слова «фахівець» у назві не можна вважати навіть 
формальною підставою для занесення спеціальності у 
розділ 3 «фахівці» Національного класифікатора, адже 
у розділі 2 «професіонали» ми нарахували 41 спеціаль-
ність з назвою «фахівець».

Проблема трактування назви і статусу професії 
«фахівець з фізичної реабілітації» пов’язана з пробле-
мою законодавчого забезпечення працевлаштування. 
У середині 90-х років водночас із початком підготовки 
фізичних реабілітологів у вищих навчальних закладах 
України фізкультурного профілю було припинено під-

готовку інструкторів ЛФК, однак відповідні посади у 
штаті медичних закладів залишилися. У наказі МОЗ 
України від 27.10.2008р. №614 «Про подальший розви-
ток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в 
Україні» у пункті 2.8.1. «Примірної посадової інструкції 
медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкульту-
ри» зазначено, що «на посаду інструктора з лікувальної 
фізкультури … можуть призначатись фахівці, які мають 
вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією «фізична 
реабілітація». Ці фахівці вважаються такими, що мають 
спеціальну підготовку з лікувальної фізкультури» [18]. 
Зауважимо, що у Міжнародних класифікаторах профе-
сій ISCO-08 та ISCO-08 спеціальності «медична сестра 
(інструктор) з лікувальної фізкультури» не існує.

Деякі адміністративні працівники та дослідники 
пропонують змінити назву спеціальності «фахівець з 
фізичної реабілітації» на «інструктор з фізичної ре-
абілітації», або «методист з фізичної реабілітації» 
[19]. Обґрунтування такої пропозиції нам, нажаль, не 
вдалося виявити. Згадані професії не існують у еко-
номічно розвинутих країнах і не фігурують у Між-
народному класифікаторі професій. Ми вважаємо, що 
необґрунтоване перейменування лише законсервує іс-
нуючі проблеми, які тісно пов’язані з невірною назвою 
спеціальності, зокрема:

cуб’єктивний підхід до укладання та розвитку акаде-• 
мічних програм;
недостатня міжнародна співпраця у освітній, науко-• 
вій та практичній сферах;
обмежений доступ до міжнародних інформаційних • 
ресурсів; 
обмеження у наборі та підготовці іноземних студентів;• 
труднощі з нострифікацією дипломів та працевла-• 
штуванням за кордоном.

Висновки.
Міжнародним відповідником спеціальності «фахі-

вець з фізичної реабілітації» слід вважати спеціаль-
ність «фізіотерапевт» (фізичний терапевт), що є нелі-
карською професією і внесена за кодом 2264 у частину 
226 «Інші професіонали в галузі охорони здоров’я» 
Міжнародного класифікатора професій ISCO-08.

У контексті інтеграційних процесів видається ко-
ректним та доцільним замість прийнятої лише в Укра-
їні назви професії «фахівець з фізичної реабілітації» 
застосовувати загальноприйнятий міжнародний тер-
мін «фізичний терапевт». Відповідно до Міжнарод-
ного класифікатора професій ISCO-08 така заміна по-
винна знайти відображення у Класифікаторі професій 
України та інших нормативних документах. Зокрема 
це стосується введення відповідних посад до штатних 
розписів медичних закладів.

Будь-які зміни на законодавчому рівні стосовно на-
зви та статусу спеціальності в Україні доцільно вно-
сити з урахуванням ролі фахівця-реабілітолога з нелі-
карською університетською освітою у сучасній моделі 
мультидисциплінарної реабілітації осіб з руховими 
розладами.

Впровадження запропонованих змін потребуватиме 
скоординованої роботи працівників різних відомств та 
галузей і є складним процесом. Необхідно подолати ряд 
усталених стереотипів та міжвідомчі бар’єри. Такий 
шлях вже пройшло багато пострадянських та постсоці-
алістичних країн. Водночас ми переконані, що реаліза-
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ція наших пропозицій сприятиме розвитку професії. Це 
позитивно вплине на якість реабілітаційних послуг, до-
зволить наблизити їх рівень до сучасних вимог, а також 
прискорить вихід України на європейський і світовий 
ринок праці та освітніх послуг.

Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо у 
поглибленому вивченні різних аспектів діяльності фі-
зичних терапевтів у економічно розвинутих країнах та 
аналізі діяльності Світової конфедерації фізичної тера-
пії (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) 
з метою використання передового досвіду для потреб 
розвитку спеціальності в Україні.
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Таблиця
Особливості професій технік та асистент з фізичної терапії,  
фахівець з фізичної реабілітації, фізичний терапевт, фізіатр

Технік та аси-
стент з фізичної 

терапії

Фахівець з фізичної 
реабілітації 
(Україна)

Фізичний терапевт Фізіатр

Спрямування 
професійної 
діяльності

функціональне 
відновлення

функціональне 
відновлення

функціональне 
відновлення

функціональне 
відновлення

Статус професії не лікар не лікар не лікар лікар
Мінімальний 
освітньо-кваліфі-
каційний рівень

_ бакалавр бакалавр  магістр

Терміни 
підготовки 2 роки 4-5 років 3-5 років 4-8 років(лікарська базо-

ва освіта і спеціалізація)

Професійна роль
асистент члена 
реабілітаційної 

команди
член реабілітаційної 

команди 
член реабілітаційної 

команди 
керівник або член 

реабілітаційної команди 

Зміст практичної 
діяльності

виконання 
реабілітаційних 

програм

функціональне 
обстеження, скла-

дання та виконання 
реабілітаційних 

програм

функціональне 
обстеження, скла-

дання та виконання 
реабілітаційних 

програм

функціональне обсте-
ження, складання та ви-
конання реабілітаційних 

програм

Засоби втручання вправи, масаж, 
фізичні чинники

функціональні те-
сти, вправи, масаж, 

фізичні чинники

функціональні те-
сти, вправи, масаж, 

фізичні чинники

інвазійні методики, 
функціональні тести, 

вправи, масаж, фізичні 
чинники, медикаменти

Міжнародне 
професійне 
об’єднання та рік 
його заснування

_
World Confederation 
for Physical Therapy 

(1951) 

International Society of 
Physical and Rehabilita-

tion Medicine (1999)
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Витоки розвитку ідеї педагогічної взаємодії  
учасників навчального процесу

Гончар О.В.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Розкривається сутність специфіки 
основної для педагогіки категорії 
педагогічної взаємодії учасників 
навчального процесу через 
вивчення витоків її розвитку. 
Обґрунтовується, що процес 
оновлення в системі освіти вищої 
школи може бути проаналізований 
через дослідження ґенези основної 
для педагогіки категорії педагогічної 
взаємодії, від характеру якої 
залежить ефективність усього 
навчального процесу в цілому. 
Підкреслюється гостра необхідність 
подібних наукових розробок, 
оскільки без них неможливе 
впровадження у практику вищої 
школи нових сучасних педагогічних 
технологій, що вимагають від агентів 
навчального процесу мобільності, 
гнучкості, творчих якостей і навичок 
професійного самовдосконалення.

Гончар Е.В. Истоки развития идеи пе-
дагогического взаимодействия участ-
ников учебного процесса. Раскрывается 
сущность специфики основной для педаго-
гики категории педагогического взаимодей-
ствия участников учебного процесса по-
средством изучения истоков ее развития. 
Обосновывается, что процесс обновления 
в системе образования высшей школы 
может быть проанализирован через ис-
следование генезиса основной для педа-
гогики категории педагогического взаимо-
действия, от характера которой зависит 
эффективность всего учебного процесса 
в целом. Подчеркивается острая необхо-
димость в подобных научных разработ-
ках, поскольку без них невозможно вне-
дрение в практику высшей школы новых 
современных педагогических технологий, 
требующих от агентов учебного процесса 
мобильности, гибкости, творческих качеств 
и навыков профессионального самосовер-
шенствования.

Gonchar O.V. The origins of the idea 
of pedagogical mutual relations 
of participants of the educational 
process.  The essence of specificity 
for pedagogical mutual relations of 
participants of the educational process 
by means of research of its development 
origins. It is substantiated that the update 
process in the education system of high 
school can be analyzed through the study 
of genesis of pedagogical mutual relations 
of participants of the educational process 
category, the nature of which depends 
on the effectiveness of the educational 
process in general. It is emphasized 
the urgent necessity for such scientific 
research, because without them it cannot 
be implemented pedagogical techniques 
in practice of the new modern high 
school that require from agents of the 
educational process mobility, flexibility, 
creative qualities and skills of professional 
learning.
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Вступ.1

Сьогодні, коли основними напрямами розвитку 
нової освітньої парадигми української вищої школи 
визнані гуманізація і гуманітаризація освіти, розвиток 
ідеї педагогічної взаємодії викладача й студента на па-
ритетній основі, розкриття творчого потенціалу осо-
бистості, твердження українського філософа й педаго-
га П.П. Блонського про те, що «учитель лише колега, 
помічник і керівник дитини в її власній праці» набуває 
особливої значущості. Але, як свідчить історія розви-
тку ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального 
процесу, її характер у різні часи мав відмінні ознаки. 

Як показує проведений аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в останні десятиріччя проблема педаго-
гічної взаємодії викладачів і студентів у навчальному 
процесі продуктивно розробляється в різних аспек-
тах. Навчання може відбуватися тільки тоді, коли воно 
якимось чином організовано. 

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 - педаго-
ги А.М. Бойко, А. Б. Добрович, І. В. Дубровіна, В. К. 
Дьяченко, С. Т. Золотухіна, Н.В.Єлізарова, Т.І. Сущен-
ко, М.И.Фрумін, Є.В.Чудінова та ін.. 

У роботах закордонних авторів (Р.Селман, 
О.Стауфорд, М.Фландерс, М.Хаузен) педагогічна взає-
модія, або інтеракція, у навчанні розглядається, виходя-
чи 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 ра-
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зом»), Шломо Шаран («Групові дослідження), а також 
Ел. Аронсон, Спенсер, М.С. Каган та ін.

Незважаючи на широке коло існуючих досліджень, 
що розвивають різні аспекти педагогічної взаємодії 
(педагогіку взаємодії (А.С. Бєлкін, В.А. Кан - Калік, 
И.А. Зимова, Є.В. Коротаєва, А.І. Кравченко, М.Д. 
Никандрова, М.І. Щевандрін); педагогіку підтримки 
(О.С. Газман, Н.Н.Михайлова, С. М. Юсфін); мистець-
ку педагогіку (О.П. Рудницька), організацію навчаль-
ного співробітництва в колективних, кооперативних, 
групових формах роботи (А. І. Донцов, Х. Й. Лійметс, 
А. В. Петровський, В.В. Фляків, Д. І. Фельдштейн, 
Г.А.Цукерман, С.Г. Якобсон), раціонально - психоло-
гічний напрямок (П.П. Блонський, 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 цілісного досліджен-
ня, в якому було б надано об’єктивне осмислення та 
наукове обґрунтування досвіду реалізації ідеї педаго-
гічної взаємодії учасників навчального процесу в сис-
темі вищої освіти.

Вибір саме цієї категорії зумовлений тим, що вза-
ємодія може носити як формальний характер, що про-
являється у межах суворої субординації «викладач 
(суб’єкт)  – студент (об’єкт)», так й змістовний, який 
передбачає паритетну основу цілого комплексу різних 
зв’язків, відносин, емоційних проявів та індивідуаль-
них особливостей тощо. 

Процес оновлення в системі освіти вищої школи 
може бути проаналізований через дослідження гене-
зи основної для педагогіки категорії, як педагогічна 
взаємодія, від характеру якої залежить ефективність 
навчального процесу в цілому. Останнє положення і 
визначає актуальність даного дослідження.
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Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті специфіки осно-

вної для педагогіки категорії педагогічної взаємодії 
учасників навчального процесу через дослідження 
витоків її розвитку.

Результати дослідження.
Зразок справжніх зв'язків між учителем й учнем, 

у якому відбувається не просто передача знань, а під-
тримується жива духовна атмосфера розуміння, явля-
ла собою традиція античної й середньовічної шкіл.

Розвиток суспільства, потреби в освіті й вихован-
ні привели до того, що створювалися спеціальні на-
вчальні заклади, процес взаємодії учнів і педагогів у 
яких знаходив різні форми. Необхідно відзначити, що 
вже у стародавньому світі деякі вчені усвідомлювали 
значення передачі позитивного досвіду поколінням. 
Навіть у Біблії є вказівки на педагогічну взаємодію 
поколінь із метою освіти. Так, цар Соломон у своїх ви-
словленнях наголошував на виховно-навчальній ролі 
батьків, які повинні були подбати про навчання своїх 
синів у тому або іншому напрямку роботи.

Саме тому в певний момент розвитку цивілізації, 
коли виробництво й наука одержали розвиток, а саме 
у пізній період рабовласницького ладу, освіта пере-
творилася у певний інститут, головним завданням 
якого стало виховання й навчання дітей. Такі школи 
з'явилися у Стародавньому Єгипті, у країнах Близько-
го Сходу, Стародавньої Греції.

Поступово ускладнюючись і розширюючись, ви-
ховання стало розвиватися більш інтенсивно й ефек-
тивно. Спочатку це відбувалося у сфері філософії.Уже 
в працях давньогрецьких філософів – Геракліта (530– 
470 рр. до н.е.), Демокрита(460 – нач. IV в. до н.е.), 
Сократа(469– 399 рр. до н.е.), Платона(427– 347 рр. до 
н.е.), Аристотеля(384– 322 рр. до н.е.) і ін. – містилося 
чимало глибоких думок з питань виховання.

На зорі цивілізації у первіснообщинному ладі мета 
виховання полягала в отриманні життєвого досвіду й 
трудових умінь та навичок.

Оскільки були розвинені тваринництво й землероб-
ство, тому, відповідно, дітей учили доглядати за тварина-
ми й вирощувати рослини. Дівчинки допомагали жінкам 
готовити їжу, робити одяг, посуд. Разом із батьками сини 
вчилися полюванню й рибному лову, вчилися боротися. 
Спосіб життя первісної людини був тісно пов'язаний із 
природою, тому існувало багато обрядів, традицій, язич-
ницьких свят, у які призвичаювали й дітей. Обов’язково 
діти повинні були знати історію роду, звичаї тощо.  Дітей 
навчали брати участь у святах, іграх, обрядах, а також 
вони вивчали жанри усної народної творчості: казки, 
пісні й ін. Взаємодія старшого й молодшого поколінь у 
цей період носила ситуативно-побутовий, наслідуваль-
ний характер. Утім, людина ще не була здатна оформити 
свою діяльність із навчання й виховання в яку-небудь 
певну систему педагогічних рішень. 

Так, у перших навчальних закладах Стародавньо-
го Єгипту процес навчання носив груповий характер і 
жорстко регламентувався жерцями. У школах навчан-

ня хлопчиків від 7 до 15 років відрізнялося диферен-
ційованим підходом, в основі якого були покладені 
психолого-вікові особливості учнів. Однак, взаємодія 
учасників навчального процесу носила характер домі-
нантного впливу й контролю учнів з боку їх педагогів.

В Античній Греції, а саме у Спарті, місті із чіль-
ною роллю спорту, метою виховного й педагогічного 
процесу вважалося виховання й підготовка мужніх і 
витривалих воїнів, які пізніше могли стати рабовлас-
никами. У Спарті готували воїнів, тому займалися 
вихованням хлопчиків у спеціалізованих установах. 
Хлопчики у сім років забиралися з родини. Підго-
товка складалася з військово-фізичного тренування: 
необхідно було навчитися швидко бігати, стрибати, 
боротися, метати диск і спис, бути невибагливими в 
їжі, не боятися темряви, легко переносити труднощі, 
голод, спрагу й інші незручності. Найголовніше, чому 
навчали хлопчиків, – беззаперечно підкорятися стар-
шим, уміти чітко й коротко відповідати на запитання. 
З 18 до 20 років юнака проходили спеціальний вишкіл, 
а потім зараховувалися у військо. 

Дівчинки виховувалися вдома, але так само, як і 
хлопчики, повинні були бути фізично розвиненими, 
підготовленими до керування рабами. Освіта обмеж-
увалася навчанням письму й рахуванню. Так само як 
і чоловіки, дівчата брали участь у спортивних зма-
ганнях і святах. У той час, коли чоловіки-воїни брали 
участь у воєнних діях і були відсутні вдома, жінкам-
господаркам доводилося самим опікувати своє житло 
й своє місто, а також тримати рабів у суворому під-
порядкуванні. У цілому, при такому підході на тлі за-
гального військового укладу зароджувалися елементи 
комунарської методики.

На відміну від Спарти, метою виховання в Афінах 
стає розумовий, моральний, естетичний і фізичний 
розвиток людини, оскільки вважався ідеальним той, 
хто прекрасний і у фізичному, і в моральному відно-
шенні. До 7 років усі діти виховувалися в родині. Ве-
личезна увага приділялася фізичному розвитку дітей. 
Щоб діти розвивалися розумово, їм читали казки, лі-
тературні твори, грали з ними, слухали музику. Діти з 
малих років брали участь у торжествах, святах, спор-
тивних змаганнях, вчилися грати на музичних інстру-
ментах. Розвиток дітей наповнювався емоційністю і 
носив естетичний характер. Спочатку в школі грама-
тиста діти навчалися читанню, письму й рахуванню, 
потім у школі кифариста навчалися літературі і тут 
спеціально одержували естетичне виховання: вчилися 
співати, декламувати, грати на музичних інструмен-
тах. Наступний етап навчання – палестра, де підлітки 
опановували п’ятиборством (біг, боротьба, метання 
списа й диска, плавання), займалися спортом, а також 
розмовляли на моральні й політичні теми з найпо-
важнішими громадянами. Саме живий зразок сильної 
особистості, що досягла поваги у суспільстві, спону-
кував дитину до прояву й удосконалювання своєї ін-
дивідуальності, і це можна вважати відмітною рисою 
педагогічної взаємодії того часу.

Для багатих рабовласників Афін існували гімна-
зії – школи, де вивчалися такі науки, як філософія, 
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література, керування державою. З 18 років протягом 
двох років юнаки, так само як і в Спарті, проходили 
військово-фізичну підготовку. Однак, такий процес 
поетапного й різнобічного навчання, виховання й 
освіти був можливий і доступний тільки дітям замож-
ного стану. Для іншого бідного населення – простого 
народу – освіта закінчувався у палестрі, а раби взагалі 
не мали права вчитися. Освіта дівчат була обмежена 
сімейним колом з її традиціями та взаєминами.

У стародавньому Римі існувала практика сімейної 
освіти, коли все навчання проводилося вдома. Але, 
так само як і в Афінах, характер освіти залежав від 
матеріального достатку й соціального стану родини.

Виховання хлопчиків і дівчинок проводилося 
спільно до досягнення ними віку 4-5 років, потім їх 
розділяли. Вихованням дівчинок займалися матері, го-
дувальниці, няньки. Головним їх заняттям до заміжжя 
було рукоділля, музика та танці. Хлопчиків виховува-
ли батьки, вихователі, які вчили їх володіти зброєю й 
привчали до чоловічих занять.

Діти небагатих громадян могли отримати освіту в 
платних й приватних школах. Виникають граматичні 
школи для синів багатих батьків, де простежувалося 
дуже характерне світське виховання. Основними дис-
циплінами, які викладалися в таких школах, були такі: 
риторика, грецька мова, література та історія. Інакше 
кажучи, вступаючи у діалог з педагогом на одну з тем, 
учень повинен був володіти не тільки знаннями з дано-
го питання, класичною схемою риторичного процесу, 
але й мати відповідні навички комунікації, уміти від-
стоювати свою точку зору, адекватно реагувати на від-
повідну обстановку, мати почуття самоконтролю й са-
моповаги, знаходити оптимальну форму аргументації 
і т.п. Так поступово на перший план виходить такі об-
креслені ще Ціцероном питання про доречність і адек-
ватність, а саме, «що сказати, де сказати і як сказати». 
Ще тоді, у часи Аристотеля, стародавніми науковцями 
відзначалася особлива важливість вміння людини спіл-
куватися та налагоджувати контакт. Так, як зазначає 
дослідниця Л. Воронкова, вважалось, «що людина, яка 
не володіє красномовством, нічого не зможе досягти у 
житті»[1, с.55]. Таким чином, завдяки відпрацьовуван-
ню навичок комунікації й появі суспільних структур, 
можна було проводити навчальні заняття, що виводило 
Римську освіту з кола родини на суспільний рівень.

За часи Римської імперії всі школи одержали ста-
тус державних і готували чиновників, відданих ім-
ператорській владі. У часи християнства вчителями 
призначалися представники духівництва. Однак, не-
зважаючи на такі досить прогресивні ознаки, вихо-
вання усе більше здобувало релігійний характер.

Яскраво виражений релігійний характер носило 
виховання у період (ХIV-ХVIII ст.) Середньовіччя, 
освіта багато в чому втратила прогресивну спрямова-
ність. Основна мета виховання «у страху божому» зу-
мовлювала виховання смиренної, терплячої, покірної 
людини, що унеможливлювало для научуваного вести 
діалог або полеміку з педагогом.

Духівництво дуже негативне й агресивно ставило-
ся до античної культури, школи, мистецтва й наук. По-

заяк дитина народжується у гріху й має відношення 
до «первородного гріха», то гріх слід перемагати тіль-
ки смиренністю. Ченці й священики, яким довірялося 
виховання дітей, навчали їх в дусі християнської ре-
лігії, учили читати й писати латинською мовою. Діти 
зазубрювали молитви, зазнавали тяжкі фізичні пока-
рання і увесь час пам'ятали про тяжкість гріха й божу 
кару за непокору.

З розвитком ремесел, збільшенням міст стала від-
роджуватися світська культура й освіта. У містах ре-
місники відкривали для своїх дітей цехові школи, а 
купці – гільдійські школи, де навчання велося рідною 
мовою. Дітей навчали письму, рахуванню, читанню, а 
релігія витіснялася на другорядний план і переставала 
бути основою навчання. Такі міські початкові школи 
підривали монополію церкви в галузі навчання.

В епоху Відродження (ХIV-ХVI ст.) багато при-
хильників гуманістичного руху в науці прагнули кри-
тикувати розповсюджену в Середньовіччі сувору й об-
межену кийову дисципліну. Гуманісти проповідували 
дбайливе й уважне ставлення до дитини, пропонували 
поважати дитину й бачити в неї особистість. Велика 
увага приділялася фізичному й розумовому вихован-
ню дітей, при якому, як вважали педагоги-гуманісти, 
відбувається розвиток творчої активності, самостій-
ності, емоційної волі, самодіяльності. Зрештою, поді-
бне виховання сприяло розвитку й прояву світських 
знань.

Під час епохи Відродження відокремилася низка 
видатних мислителів, педагогів-гуманістів, які висту-
пали під гаслом античного вислову: «Я – людина, і 
ніщо людське мені не чуже».

Праці ранніх соціалістів-утопістів Т. Мору (1478–
1535) і Т. Кампанели (1568–1639) стали прекрасним 
проявом відродження людського духу. Так, Томас Мор 
запропонував ідею навчання дітей рідною мовою. А 
Томазо Кампанелла вважав, що «вивчення наук слід 
поєднувати з регулярним відвідуванням різних май-
стерень, щоб дати вихованцям технічні знання й мож-
ливість свідомого вибору майбутньої професії».(3)

Праці яскравих представників педагогічної школи 
XVII cт., чеського педагога Я. А. Коменського (1592–
1670) і англійського педагога Дж. Локка1632–1704), 
стали фундаментом педагогіки як самостійної науки. 
Метою освіти стає фізичне й моральне виховання, 
формування «дисципліни тіла» і «дисципліни духу» 
[2].

Так, Джону Локку належить думка про виховання 
«джентльмена», світського парубка, який вміє 
прибутково вести свої справи.

Ян Амос Коменський – творець наукової 
педагогічної системи виділив педагогіку з філософії й 
оформив її в наукову систему. Досліджуючи розвиток 
ідеї педагогічної взаємодії крізь призму історії, 
слід особливо відзначити важливість створення 
А. Коменським класно-урочної системи навчання. 
Така система організації педагогічної взаємодії між 
учасниками навчального процесу дозволила уникнути 
проблеми чисельної обмеженості научуваних, тобто 
виправити головний недолік індивідуально-групової 
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та індивідуальної форм навчання, що панували у 
цей період. Така прогресивна на той момент система 
стала родоначальницею сучасної школи з переважно 
фронтальною формою педагогічної взаємодії.

Розроблені вченим основні питання організації 
навчальної роботи, створення механізму навчання 
дуже вплинули на педагогічну думку й практику 
всього світу. Ян Амос Коменський (1592-1670) за 
пріоритетне вважав завдання гарантовано отримати 
позитивний результат. На його думку, для створення 
такої «дидактичної машини», необхідно відшукати: 
1) твердо поставлені цілі; 2) засоби, які точно 
пристосовані для досягнення цих цілей; 3) тверді 
правила, як користуватися цими засобами, щоб було 
неможливо не досягти мети». Описаний модуль 
«мета – засіб – правила їх використання – результат» 
становить ядро будь-якої сучасної технології. 
Коменський прагнув також знайти загальний порядок 
навчання, при якому воно здійснювалося б за 
єдиними законами людської природи. Тоді навчання 
не зажадало би нічого іншого, крім «досконалого 
розподілу часу, предметів і методів». Однак, 
незважаючи на всю позитивну інноваційність цієї ідеї, 
саме в ній криється джерело багатьох проблем щодо 
організації педагогічної взаємодії, а саме обмеженість 
у часі, твердість структури й планування, нігілізм до 
індивідуальних характеристик особистості, і, нарешті, 
узаконювання суб’єкт-об’єктних позицій агентів 
навчального процесу.

Згідно з історичними даними схожу систему 
було запропоновано двома англійським педагогами 
А.Беллом і Дж. Ланкастером в 1798 році. В основу 
Белл-Ланкастерської системи був покладений 
принцип взаємного навчання більш старшими й 
знаючими учнями учнів молодшого віку. Спершу 
вчитель займався зі старшими учнями, які, одержавши 
певні знання, навчали їм під керівництвом учителя 
більш молодших учнів. Ці старші й більш устигаючі 
учні називалися моніторами. Поняття монітор, від 
англ. Monitor – спостерігач, наставник, контролер 
- презентувало новий етап у розвитку педагогічної 
взаємодії. Незважаючи на такі, безумовно, позитивні 
риси як те, що пояснення матеріалу молодшим 
школярам подавалося на доступному їм рівні, тому 
що різниця у віці й інтелектуальному розвитку була 
не настільки велика; а також те, що така система 
стимулювала самих моніторів до постійної самоосвіти, 
відсутність в останніх необхідних педагогічних знань 
і вмінь призвела до того, що ця система як основна 
форма навчальної роботи широкого розповсюдження 
не одержала. Разом з тим вона інтенсивно 
застосовувалася для навчання грамоти у низці країн 
(США, Великій Британії, Франції та ін.).

Епоха Просвіти XVIII ст. пронизана ідеями єд-
нання із природою, оспівування всього прекрасного й 
освіченого. У цей час основоположником теорії при-
роднього виховання стає французький просвітитель 
Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). 

Ідеалом стосунків між людьми для Руссо була пря-
ма демократія, здійснювана на основі взаємного уго-

ди, суть якої у тому, що “кожний з нас віддає свою 
особистість і всю свою могутність під верховне керів-
ництво загальної волі, і ми разом приймаємо кожного 
члена як нероздільну частину цілого”. Відповідно до 
педагогіки вчений визначав її як «виховання, яке по-
винне здійснюватися відповідно до природи людини, 
не заважаючи його природньому розвитку»[4]. Руссо 
був переконаний, що при навчанні й вихованні дітей 
важливе демократичне ставлення до дитини з ураху-
ванням їхніх вікових особливостей. Він підкреслював 
необхідну наявність тісного зв’язку навчання з життям 
і природою людини, а також з природою як такою.

Продовжуючи ідею освіти епохи Просвіти, Ф. А. 
Вільгельм (1790–1886), німецький педагог-демократ, 
закликав ураховувати вікові особливості дитини в 
процесі навчання. Дистервег (1790–1866) і його при-
хильники проповідували й проголошували ідею вихо-
вання загальнолюдського масштабу. До того ж у люди-
ні визначальним значилося визначення, формування й 
розвиток його природних характерних якостей і здат-
ностей. Також Дистервег виступав проти станового й 
релігійного виховання.

На становлення вітчизняної наукової педагогіки ве-
ликий вплив здійснили праці Л. Толстого (1828–1910), 
Н. Пирогова(1810–1881), К. Ушинського (1824–1870), 
А. Макаренка (1888–1936), В. Сухомлинського та ін.

Так, бажання Л.М. Толстого створити оптимальні 
умови для педагогічної взаємодії стало поштовхом 
для виникнення ідеї введення вільної форми навчання 
в його школі в Ясній Поляні. Скасування всіляких по-
карань, примусу, вільне відвідування занять, з одного 
боку, приводили до деякої стихійності, неможливості 
чіткого планування навчального процесу, а, з іншо-
го, не заперечували традиційній класно-урочній сис-
темі та створювали доброзичливу атмосферу. Таким 
чином, педагогічна взаємодія у навчальному процесі 
школи в Ясній Поляні реалізовувалася на підґрунті 
рівноправних паритетних відносин його учасників.

Важливою підставою педагогіки, наприклад, К.Д. 
Ушинський вважав формуючу роль діяльності й ак-
тивності особистості. Прагнення дітей до різноманіт-
ної діяльності закладене в самій природі людини та є 
основним законом дитячої психіки. Діяльність Ушин-
ський розглядав як основу виховання й навчання, тому 
що без самостійної творчої діяльності, без активності 
самої дитини успішність виховання й навчання не-
можлива. Згідно з його теорією педагогічна взаємодія 
повинна бути організована педагогом разом із дітьми, 
розділеними на невеликі гуртки. При цьому педагог 
повинен жити поруч із його підопічними, будучи вод-
ночас не тільки гувернером, але й наставником, «якщо 
не в усіх, то, принаймні, в деяких предметах» [5, с.31]. 
Щодо змісту педагогічної взаємодії, на думку видат-
ного педагога, «у правильно організованій школі, що 
пов’язана з життям і з тимчасовістю, провідну роль 
Ушинський відводив учителеві. У статті “ Про користь 
педагогічної літератури” Ушинський робить спробу 
підняти авторитет учителя, показати його величезну 
суспільну позицію. У ній з’являється яскравий образ 
народного вчителя і сформульовані основні вимоги 
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до нього: «Вихователь, який стоїть в рівні із сучас-
ним ходом виховання, почуває себе... посередником 
між усім, що було шляхетного й високого в минулій 
історії людей, і поколінням новим, охоронцем святих 
завітів людей, які боролися за істину й за благо... його 
справа, скромна за зовнішністю, - одна з найбільших 
справ історії»[5, с.301]. Дослідник підкреслював, що 
«у школі повинна панувати серйозність, що допускає 
жарт, але не перетворює всього в жарт, пестливість 
без удаваності, справедливість без причепливості, до-
брота без слабкості, порядок без педантизму й, голо-
вне, - постійна розумна діяльність. Тоді добрі почуття 
розвиватимуться в дітях, а задатки поганих нахилів, 
придбані, можливо, колись, потроху будуть згладже-
ні» [5, с.77]. 

Наприкінці ХІХ століття метою системи освіти 
стає розвиток особистості. Так, видатний радянський 
педагог і письменник А. С. Макаренко розробив мето-
дику трудового виховання, визначив стрижневі прин-
ципи створення дитячого колективу, виділив завдання 
педагогічного керівництва дитячим колективом. Він 
детально вивчав питання формування свідомої дис-
ципліни й виховання дітей у родині. Важливим крите-
рієм для нього був гуманізм. Макаренко вказував, що 
принципово, щоб у ставленні до дітей було «почуття 
міри в любові й строгості, у пещенні й суворості». З 
гуманізмом тісно пов’язаний оптимізм, уміння бачи-
ти позитивні сторони в кожному учні, «проектувати» 
у людині розвиток найкращого, оскільки розвиток 
людини можна розглядати тільки в сполученні із сус-
пільством. Основне місце у своїй педагогічній системі 
А.Макаренко надав проблемі виховання в колективі й 
через колектив. Ним були обґрунтовані закони життя 
й діяльності колективу, етапи й шляхи його форму-
вання, визначені завдання трудового виховання, дис-
ципліни й методики. Таким чином, А. Макаренко став 
одним із перших радянських педагогів, який працю-
вав над проблемою сімейного виховання.

Зовсім не випадково, що педагогіка висуває вели-
ку кількість видатних педагогів. Це стало суспільно 

необхідним, тому що інтенсивний розвиток виробни-
цтва, науки й культури вимагав підвищення професіо-
налізму, культури й грамотності громадян.

Висновки.
Так, узагальнення результатів дослідження вито-

ки розвитку ідеї педагогічної взаємодії учасників на-
вчального процесу дозволяє дійти наступних висно-
вків та перспектив подальшої розвідки.

Як ми вже відзначали, з найдавніших часів існує 
передача досвіду від старших поколінь молодшим. 
Розвиток людства історично призвів до розуміння 
необхідності спеціально займатися навчанням і ви-
хованням дітей. Отже, педагогічна взаємодія, її опти-
мальні способи організації прямо залежали від істо-
рично - економічної обстановки в суспільстві у кожну 
конкретну епоху. Кожному поколінню людей доводи-
лося й досі доводиться вирішувати три найважливі-
ші завдання: 1) вивчити досвід попередніх поколінь, 
2) збагатити й примножити цей досвід, 3) передати 
його наступному поколінню.

Ефективність вирішення перерахованих завдань 
багато в чому залежить від уміння педагогів комбі-
нувати форми навчання, організовувати педагогічну 
взаємодію адекватно вимогам ситуації, агентам на-
вчального процесу, вимогам часу. Прогрес у суспіль-
стві став можливий, тому що наступне покоління пе-
реймало досвід предків, збагачувало цей досвід, який 
потім успадковували нащадки. 
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Аннотации:
Рассмотрены проблемы обучения 
биомеханике в образовательных 
физкультурных институтах. Пока-
заны возможности перехода обра-
зовательных технологий «от шко-
лы знаний к школе мышления». 
Общенаучный взгляд студентов 
достигается знаниями о главных на-
правлениях в современных теориях 
обучения двигательным действиям. 
Необходимо обеспечить студентам 
пространство для ментальных и 
продуктивных действий, базирую-
щихся на конкретных методических 
и практических позициях. Студент 
должен  очень хорошо «читать дви-
жения, чтобы строить действия». 

Дмитрієв С.В. Антропно-технологічні 
методи навчання руховим діям з ви-
користанням засобів евристики й 
метафоризації мислення. Розглянуто 
проблеми навчання біомеханіці в освіт-
ніх фізкультурних інститутах. Показано 
можливості переходу освітніх технологій 
«від школи знань до школи мислення». 
Загальнонауковий погляд студентів до-
сягається знаннями про головні напрям-
ки в сучасних теоріях навчання руховим 
діям. Необхідно забезпечити студентам 
простір для ментальних і продуктивних 
дій, що базуються на конкретних мето-
дичних і практичних позиціях. Студент 
повинен  дуже добре « читати рухи, щоб 
будувати дії». 

Dmitriev S.V. Antropo-technological 
methods of training of physical actions 
with application of heuristics methods 
and cogitation of metaphorisation. 
Problems of training to biomechanics in 
educational sports institutes are considered. 
Opportunities of transition of educational 
technologies «from school of knowledge to 
school of thinking» are shown. The general 
scientific sight of students is reached by 
knowledge of mainstreams in modern 
theories of training to impellent actions. It is 
necessary to provide to students space for 
the mental and productive actions basing 
concrete methodical and practical positions. 
The student should very well «read 
movements to build actions». 

Ключевые слова:
гуманистический, физическая куль-
тура, психологический, физический, 
действие, педагогическая, антро-
поцентрическая, биомеханика.

гуманістичний, фізична культура, пси-
хологічний, фізичний, дія, педагогічна, 
антропоцентрична, біомеханіка.

humanistic, physical training, psychological, 
physical, action, pedagogical, 
anthropocentric, biomechanics.

Антропно-технологические методы обучения двигательным действиям  
с использованием средств эвристики и метафоризации мышления

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный педагогический университет

«Человек расширяет свой путь,  
а не путь расширяет человека»

Конфуций.
Введение. 1

Известно, что ценностное переосмысливание 
какой-либо проблемы предвещает дальнейшие успе-
хи. Сейчас, кажется, все специалисты согласны, что 
гуманизация и гуманитаризация образовательных 
систем принадлежит к самым актуальным научно-
технологическим проблемам и вместе с тем к самым 
сложным. Однако на практике (особенно в препо-
давании биомеханики) обучение чаще всего рассма-
тривается как однолинейное усвоение предметно-
дисциплинарного содержания. Вместе с тем, новые 
научные парадигмы и образовательные инновации 
могут выступать источником дальнейшей разработки 
теории спортивной техники и антропных методов об-
учения (ориентированных преимущественно на сфе-
ру сознания человека, а не на предмет его деятельно-
сти), организующей роли самосознания в отношении 
к деятельности, признание самоценности человече-
ской индивидуальности (Д.Д.Донской, С.В.Дмитриев, 
Ю.А.Гагин). Вместе с тем, данное направление иссле-
дований не получило в вузовском образовании суще-
ственного развития. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель и задачи статьи – обсудить, как 

осуществить переход образовательных технологий 
«от школы знаний к школе мышления», показать, как 
реализуется «диалог со студентом» при использова-
нии методов развивающего образования/ обучения/ 
воспитания в физкультурных вузах. Работа выполне-
на по плану НИР Нижегородского государственного 
университета в лаборатории педагогической кинезио-
логии факультета физической культуры.

©  Дмитриев С.В., 2010

Результаты исследований.
Предметом обучения в сфере физического вос-

питания и спорта являются двигательные действия, 
представляющие с точки зрения антропоцентриче-
ской биомеханики сложные системы движений, по-
строенные на принципах теории спортивной техники, 
«семантики движений» и «психологии телесности» 
(методы эвристики, ментальности, креасофического 
стиля мышления). 

В большинстве случаев новые научные и техноло-
гические методы создаются и улучшаются в лаборато-
риях, ведущих фундаментальные или прикладные ис-
следования. Ведь основные организационные ячейки 
ученых-исследователей и технологов-методистов соз-
даются в соответствии с предметно-дисциплинарной 
структурой деятельности. Методы же расположены 
между предметными областями знаний – в проблемно-
научной области исследования. Инновации в сфере 
образования (особенно на стадии доводки) ориентиро-
ваны на определенный контингент «вузовских потре-
бителей», уже на стадии разработки исследователи-
технологи озабочены проблемами распространения 
идей. Вместе с тем наука (ученые-исследователи, ге-
нераторы идей) всегда впереди, образование (ученые-
организаторы) почти всегда отстаёт. Действительно, 
кто напишет учебник, включающий инновации (если 
они не стали общепринятыми), кто включит интегра-
тивный предмет в стандарт образования (если тради-
ционные технологии «не выработали» свой ресурс), 
кто подготовит кадры специалистов, работающих в 
смежных областях знаний («на перекрёстках наук»)? 
В большинстве случаев внедрение инноваций осу-
ществляется самим создателем новшества по прин-
ципу push-pull («тяни-толкай»). Истощение ресурса 
традиционных биомеханических технологий начина-
ет ощущаться в тот момент, когда актуальные иссле-
довательские задачи не могут быть решены старым 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 10 / 2010

31

методом (в силу его недостаточной разрешающей 
способности в отражении объектно-проблемной об-
ласти исследований). Ощущения ограниченности 
традиционных методов биомеханики пока еще нет. 
Но постановка новых задач данной науки – это от-
ражение новой познавательной ситуации, которое не 
может пройти бесследно. В биомеханике и психоло-
гии существуют достаточно много системно разра-
ботанных теорий деятельности и двигательных дей-
ствий (Н.А.Бернштейн, Д.Д.Донской, А.Н.Лапутин, 
С.С.Ермаков, А.Н.Леонтьев, В.П.Зинченко), а социо-
культурный анализ данной проблемы пока ещё дела-
ет первые шаги (В.Б.Коренберг, Ю.К.Гавердовский, 
С.В.Дмитриев). 

Путь к социокультурному смыслостроительству 
личности лежит через «деятельностное общение», 
через взаимодействие с другими людьми. Известно, 
что «образовательные диалоги» – это не только обще-
ние студента с педагогом-исследователем-технологом, 
мысленный спор или несогласие с ним; это и поиск ин-
новаций в предметно-содержательном анализе «живых 
движений», и познание самого себя, это и самообразо-
вание (формирование индивидуальности), и наслаж-
дение «перцептивно-мышечной радостью» познания 
и преобразования своих двигательных действий. Че-
ловек, не теряя себя, должен быть готов к позитивно-
му диалогу, готов понимать и принимать другого. Это 
самостояние, самость, толерантность, согласованность 
разных мировоззрений и культур. Одним из важных 
результатов диалогического общения является совер-
шенствование системы отношений – к себе, обществу, 
другим людям. Важно осуществить переход от логики 
(методов) взаимодействия к логике со-действия, со-
трудничества, со-творчества, когда преподаватель и 
студент образуют систему отношений, где каждый вы-
ступает в качестве условия, средства и результата свое-
го развития (саморазвития).

В ходе диалогического общения с собеседником 
необходимо освоить методы апоретики (методика по-
становки парадоксальных вопросов, рефлексивный 
поиск ответов на них), позволяющие обосновывать 
свою точку зрения (особенно когда обсуждение про-
блемы остаётся незавершённым, остаётся открытым 
«окно возможностей» для дальнейшего обсуждения), 
формировать педагогическое кредо. Это возможно, 
когда вопросы становятся важнее «готовых ответов», 
когда результат познания «завершается» (он никог-
да не завершается!) новыми вопросами. Наивысший 
уровень сотрудничества педагога со студентами до-
стигается в совместном поиске – когда ни педагог, ни 
ученик не знают «готового» (кто готовил?) решения. 
В жизни важнее всего становятся ответы на вопро-
сы, которые мы задаём себе. Формула «Познай себя 
– познаешь истину» приписывалась дельфийскому 
оракулу. «Счастлив тот, кто точку Архимеда сумел 
найти в себе самом» (Ф.Тютчев). Сама мысль твор-
ца рождается в процессе раскрытия, «раз-творения 
сущего» (Т.М.Буякас). Подлинная личность – это «во-
прошающая открытость» другому человеку, стрем-
ление «поделиться бытием» с другим (в том числе 

собой как другим) и стремление к самовыражению, 
самоактуализации индивидуальности – это двуеди-
ная цель всякого творческого человека. В конечном 
итоге, только «через других мы становимся самим со-
бой» (Л.С.Выготский). Здесь деятельностное обще-
ние (в отличие от коммуникации) производит нечто 
общее между личностями. Здесь происходит иден-
тификация субъекта, его самоопределение в системе 
собственных представлений о мире и о себе, о сво-
их возможностях, о смыслах личности и деятельно-
сти. Тем самым человек поднимается от рефлексии 
интеллектуальной («мысли о мыслях» и мыследей-
ствиях) до рефлексии ценностно-смысловой (сфера 
самосознания, «Я-духовное», «Dasein-аналитика»). 
Термин «Dasein–аналитика» используется в работах 
зарубежных философов К.Дюркхайма, М.Хайдеггера 
(sein – «бесконечное бытие» – в нашей интерпрета-
ции: «витать в облаках»; dasein – «стоять ногами на 
грешной земле»). Известно, что «противоположно-
сти, поставленные рядом, становятся более явными» 
(Бонавентура). 

Как подчёркивал Г.Гегель, «нельзя мыслить, не 
имея мыслей, нельзя понять, не располагая понятия-
ми». Ниже представлена система проблемно органи-
зованных вопросов для участников диспутов, про-
ведённых нами (присутствовали образовательные 
технологи, а также специалисты по спортивной био-
механике, медицинской и реабилитационной кине-
зиологии).

Методы апоретики как проблема в образова-
тельных технологиях. Автор отдаёт себе отчёт в 
том, что фронтальная комплексная разработка дан-
ной проблемы является отдалённой задачей, делают-
ся только первые шаги в этом направлении. В рамках 
данной статьи мы ограничиваемся постановкой во-
просов к аудитории (но и в самой постановке «заложе-
ны ответы» для вдумчивого читателя). Ещё античные 
авторы, в особенности поэты, обращались сначала к 
конкретному, а затем и к воображаемому читателю/ 
слушателю (candide lector – «благосклонному чита-
телю»). Отметим, что задача оптимизации образова-
ния возникает лишь тогда, когда существует область 
возможных (в том числе альтернативных) решений. 
Ценность методов апоретики заключается в том, что 
педагог с помощью данного вида вопросов задаёт/ 
организует/ обозначает смысловое пространство воз-
можных решений – формулируется проблема со мно-
гими альтернативными ответами, предполагающая 
свободу выбора (выработки) способов её решения. 

Что необходимо осуществлять в образовательных 
технологиях – «передавать нормативные знания» или 
«учить соображать», формировать «действия с задан-
ными свойствами» или «дисциплину ума», «учить 
предмету» или «формировать мышление»? В своей де-
ятельности соответствовать современным требованиям 
(принципам дидактики) или совершенствовать их?

Что важнее в системе образовательного разви-
тия – «исследующее обучение» или «обучающее ис-
следование», мышление «катехизисное», «клипово-
мозаичное», проблемное, проектное, эвристическое, 
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вероятностное или дивергентное/ конвергентное?
Осваивать алгоритмические предписания (обучать 

«под заданные функции») или формировать умения 
(способности) разрабатывать алгоритмы (constructiv-
ism tenet), находить правильные решения или правиль-
но мыслить? Изучать спортивную технику «впрок» 
или для конкретных действий (on-the-job training)?

Осуществлять планирование/ проектирование тех-
нологии обучения «на основе заданий», «проспектив-
ного зондирования» (метод модельных гипотез) или 
рефлексивного поиска программных средств решения 
задачи? Что преобладает в системе обучения – про-
граммный результат, творческий процесс или интен-
ция на творчество (insight)? 

Экзамен – проверка знаний (test-oriented-activity) 
или поиск истины (как известно, «истина есть про-
цесс»)? Ценность приобретённых знаний должен 
определять педагог или их потребитель (студент)? Что 
должен «продемонстрировать» студент на экзамене – 
знание сущности объекта, его специфику, норму или 
интервал (меру) измерения? Понимание, что пред-
ставляет собой объект (нормативные знания), как его 
построить (технологические знания) или как к нему 
отнестись (ценностные диспозиции)?

Что важнее в образовательных технологиях – плю-
рализм мнений (суждений) или плюрализм интере-
сов, мотивов, интенций, диспозиций? Диалогичность 
предметного содержания знаний или диалогичность 
методов преподавания? Диалектические противо-
речия существуют в объекте познания или в мысли 
(сфере сознания), отражающей данный объект? Зна-
ния «извлекаются» из объективной реальности или из 
предметной деятельности?

Творчество – это показатель деятельности чело-
века или характеристика личности (индивидуальные 
свойства личности, личностные свойства индивида)? 
Может ли «творение личности» быть «выше» своего 
творца (по глубине и сложности транскрибирующих, 
то есть «перелагающих личность на язык культуры» 
свойств – так, например, художник «вмазывает» себя 
в холст; спортсмен «инвестирует» свои способности в 
результат)? 

Спортивно-педагогическая биомеханика должна 
быть технологической, формирующей, развивающей 
или развивающейся? Что является детерминирующим 
фактором в формировании системы движений – про-
граммный механизм двигательного действия опреде-
ляет методы и способы обучения, или технология обу-
чения определяет достигаемый результат? 

Обучать двигательным действиям или учить дей-
ствовать, достигать «заданного извне» результата или 
совершенствовать проектно-программные способно-
сти по управлению действиями? В теории/ техноло-
гии П.Я.Гальперина предполагается, что способности 
целиком определяются внешними факторами – инте-
риоризацией знаковых систем и социокодов, ориенти-
ровочной основой, методикой обучения. В теории/ тех-
нологии С.Л.Рубинштейна образовательный результат 
определяется преимущественно внутренними факто-
рами (типом учения, диспозициями и целями лично-

сти, когнитивным диссонансом и амбивалентностью 
мотивов, рефлексивными способностями). Какой из 
теорий отдать предпочтение? Или указанные теории 
должны быть интегрированы, образуя суперпозицию 
(смысловое наложение) или компендиум (принципи-
ально незамкнутую, «открытую» систему)? 

Что важнее в образовательном развитии – направ-
ленность деятельности или направленность личности, 
формирование умения сотрудничать или способностей 
учить себя, знания на уровне умений (готовность дей-
ствовать в условиях неопределённости) или знания на 
уровне творчества (действовать в проблемных ситуаци-
ях)? Что важнее для педагога – обученный специалист 
или обучающаяся (развивающаяся) личность? 

Как превратить информацию в знания (знания 
всегда личностны, информация безлична) и сделать 
их средством профессионально-педагогической дея-
тельности? Экспериментальные факты приводят ис-
следователя к новому осмыслению действительности 
или новые теории (концепции) позволяют «видеть по-
новому» полученные факты? 

Технические ошибки – дефекты систем движений 
или систем управления и регуляции? Студент/ спор-
тсмен должен учиться на ошибках (failure-driven-
learning) или на успехах? 

С точки зрения генетического анализа, что воз-
никает раньше в процессе развивающего обучения – 
двигательные навыки или умения? Это разные стадии 
процесса обучения или разные стороны формирова-
ния и совершенствования механизмов управления 
двигательными действиями, которые формируются 
одновременно (параллельно)? 

При «передаче информации» необходимо «опу-
скаться до студента» или «поднимать» его на свой 
уровень знаний? Что важнее для педагога – чтобы 
ученик «хотел учиться», «умел учиться» или «стре-
мился учиться»?

Предметное содержание и структура учебно-
тренировочного занятия определяется спортивной 
техникой, технологией обучения, логикой усвоения 
материала или опорой на индивидуальный подход (учёт 
индивидных особенностей – темперамента, интеллек-
та, фенотипа)? дифференцированный подход (учёт 
индивидуально-типологических особенностей групп 
студентов, спортсменов)? индивидуально-личностный 
подход (учёт своеобразия личности – психотипа, мен-
тальности, «духовного континуума»)? 

Проблема образовательного развития заключается 
в том, «Как учить/ обучать/ «давать знания, умения, 
навыки», или «Какой должна быть деятельность сту-
дента по овладению знаниями-умениями»?

Представление об ученике не как о субъекте, умело 
отвечающем на вопросы учителя, а как о человеке, уме-
ло спрашивающем, существовало ещё в школах Сокра-
та, Конфуция, Блаженного Августина. Мы полагаем, 
что профессионально-педагогическая компетентность 
преподавателя/ студента в сфере биомеханики осно-
вывается на методах дискуссии (столкновения взгля-
дов) с диалогом (поиском общих смыслов в данной 
предметно-дисциплинарной сфере знаний). Участни-
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ки «круглого стола» отмечали, что созданный автором 
понятийно-концептуальный аппарат, а также иссле-
довательская и технологическая программы (хотя и 
были необычны и не всегда воспринимались всеми в 
полной мере) созданы своевременно (когда значитель-
ная часть научного сообщества начинает испытывать 
в них острую потребность). Высказанные идеи не вы-
звали «концептуального сопротивления» большинства 
специалистов. Вместе с тем ряд участников диалога, 
подчёркивая сложность творческих процессов и от-
сутствие научного представления о законах, выражаю-
щих «психику творца» в его новаторской деятельно-
сти, утверждали, что данная концепция основана на не 
вполне обоснованных теоретических основах. Подоб-
ные утверждения, на наш взгляд,  содержались ещё в 
нашумевшей в своё время (1890) искусствоведческой 
монографии Э.Эннекена «La critigue scitntifigue» [3], 
а различные их модификации (Р.Хилл [4], М.Боура 
[5], Р.Эскарпи [6]) до сих пор встречаются в науке и 
современной системе технократического образова-
ния. Известно, что для восприятия нового специалист 
должен быть «распахнут» – по отношению к чему-то 
большему, чем его предметно-дисциплинарная область 
исследований. Когда мы использовали подобные во-
просы в работе со студентами, они достаточно быстро 
«находили ответы» (сказывается феномен российских 
экзаменов – «ЭГЭ-мышление»), поскольку последние 
содержались, по сути дела, в «тезаурусе темы». С дру-
гой стороны, дать развёрнутое обоснование высказы-
ваемых суждений они затруднялись (не сформировано 
проблемное или вероятностное мышление). Для этого 
необходимо не просто «быть в теме», присутство-
вать в проблемно организованной обучающей среде, 
но быть при сути – в образовательно-развивающем 
«пространстве со-бытия».

Следует подчеркнуть, что с развитием современ-
ных образовательных технологий междисциплинар-
ные методологические концепции требуют значитель-
ных «внедренческих усилий». Методы апоретики, 
различного рода «технологические схемы» и дидак-
тические модели (см. представленные в статье схемы 
и таблицы) в XXI веке становятся сложнее и требу-
ют перестройки в профессионально-педагогическом 
мышлении (групповом тезаурусе) специалистов. 
Междисциплинарность методических комплексов, 
«совмещение специальностей» являются пока за-
труднительным фактором для большинства препо-
давателей спортивно-педагогической биомеханики. 
«Дерево необходимых работ» для педагогов-тренеров 
здесь постепенно растет «снизу» – от природы объ-
екта, его предметно-дисциплинарной сложности. 
Личностный рост определяется необходимостью по-
вышения квалификации конкретного преподавате-
ля/ студента. В образовательных стандартах (мини-
стерских программах) «дерево» растет сверху, и его 
проблемно-объектная область задается целью высше-
го (университетского) образования. Видимо, оба типа 
работ необходимы для развития современных обра-
зовательных технологий. Указанная тенденция, если 
она существует, должна отразиться, прежде всего, в 

модернизации образовательных стандартов III поко-
ления. Мы решили ограничиться здесь более скром-
ной задачей – повысить познавательную мощность 
профессионально-педагогических методов в теории 
обучения (дидактике) двигательным действиям спор-
тсмена. В материалах статьи обсуждаются не столько 
методы решения «готовых задач», сколько генерация, 
формулировка и разработка идей, замыслов и про-
ектов построения сложных двигательных действий 
спортсмена на некоторых инновационных принципах. 
Кто-то остроумно заметил, что рассмотрение любой 
проблемы обычно начинается так: «Ещё Аристо-
тель…» или же «Уже Аристотель…». Полагаем, что 
данная научно-технологическая проблема не только 
не заняла в системе образования подобающего места, 
но во всём объёме даже не поставлена. В науке, как 
известно, есть два положения, которые с формально-
логической стороны невозможно реализовать с исчер-
пывающей полнотой: дать определение и построить 
классификацию. 

Итеративный цикл обучающей и учебной дея-
тельности в структуре образовательных тех-
нологий. Раньше в преподавании биомеханики 
основное внимание уделялось знанию спортивной 
техники (В.М.Адашевский [1], Г.В.Коренев). За-
тем основной акцент стал делаться на программи-
рование (А.Н.Лапутин, С.С.Ермаков, В.П.Зайцев, 
В.Н.Платонов, Ю.В.Верхошанский). В настоя-
щее время на первый план выдвигается решение 
спортивно-двигательных задач (В.Б.Коренберг, 
Ю.К.Гавердовский) При этом процесс целесмыслово-
го проектирования и программирования двигательных 
действий стал рассматриваться в обучающих техно-
логиях как один из этапов выработки решения зада-
чи (С.В.Дмитриев [2]). Двигательная задача, по сути 
дела, представляет собой индивидуально-личностную 
модель (совокупность понятий и двигательных пред-
ставлений), включающую цель (мысленный об-
раз желаемого или ожидаемого результата), проект 
(определяемый нормативными целями и требования-
ми к системе движений) и программу (совокупность 
технико-технологических средств достижения дви-
гательного результата). Содержанием цели является 
привлекательная для субъекта ценность. Цель апелли-
рует к потребности, к человеческим устремлениям, а 
задача – к действиям. Задача – это своего рода систе-
ма барьеров (внешних и внутренних), которые субъек-
ту необходимо преодолеть определенными способами 
для достижения программного результата. Программ-
ные цели (интегрирующие в структуре задачи «гно-
стические цели» и «регуляторные цели») реализуются 
в операционных системах движений, а результат (как 
«выходной» показатель всей системы) достигается 
посредством мыслительных и «предметно-орудийных 
действий». Данная система понятий лежит в основе 
выбора и конструирования методов и средств в струк-
туре образовательных технологий, и, в частности, при 
построении обучающих алгоритмических предписа-
ний по формированию и совершенствованию двига-
тельных действий (см. рис. 1-3).
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Как правило, сложная сущность понятий, кате-
горий, законов, логических операций, алгоритмов 
действий усваивается студентами/ спортсменами не 
сразу, не во всей глубине. Это диктует необходимость 
повторного, часто многократного воспроизведения 
одних и тех же перцептивно-ментальных и практи-
ческих действий. Так возникает повторный, итера-
ционный цикл выработки целей, целереализующих 
средств (в широком смысле) и способов достижения 
общественно значимых результатов образовательной 
деятельности. Линейный и итерационный способы 
образовательных технологий связаны с дидактиче-
скими принципами доступности, последовательно-
сти, систематичности предъявления «одного и того 
же» учебно-познавательного материала. Вместе с тем 
учебный материал должен отображать предметное со-
держание преподаваемой дисциплины по-разному в 
методологическом отношении (с точки зрения теории, 
технологии, методики, практики). 

Очевиден трехсторонний характер образовательно-
го обучения в сфере профессионально-педагогической 
деятельности. С овладения основами (1) нормотвор-
ческого проектирования и (2) целереализующего про-
граммирования начинается новое, профессионально-

педагогическое мышление студента. Преподаватель 
становится автором проекта и разработчиком про-
граммных методов, позволяющих осуществлять 
конструктивное преобразование профессионально-
предметной среды деятельности будущего специали-
ста в сфере физической культуры. Возникает необ-
ходимость выхода за пределы узкотехнологического 
понимания профессиональной деятельности в сферу 
(3) антропных образовательных технологий, центри-
рованных на развитии рефлексивной культуры лич-
ности как совокупности способностей, способов и 
стратегий, обеспечивающих содержание личностного 
опыта и методов деятельности путем их переосмыс-
ливания и выдвижения инноваций.

Личностное измерение – доминирующее в модерни-
зации образования. В процессе физического воспита-
ния студент не только «образовывается» (приобретает 
крепкое здоровье, телосложение, интеллектуальные и 
соматопсихические качества), но и сам «образует мир» 
– изначально самоопределяется, создает свое понима-
ние, видение мира, проектирует и строит собственную 
профессиональную деятельность. 

Необходимы дидактические задачи, обеспечиваю-
щие формирование технологического мышления и 

Рис. 2. Предметно-ориентированный цикл обучающей  
и учебной образовательных технологий (2-ой уровень)

Рис.1. Итеративный цикл обучающей и учебной деятельности  
в структуре образовательно-обучающих технологий
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рефлексивного самоконтроля. Здесь разрабатывается 
маршрут образовательной траектории, анализируют-
ся «деятельностные шаги», выполненные студентом, 
подвергаются обсуждению используемый им поня-
тийный инструментарий. Работа в режиме активного 
диалога, исследовательская деятельность, рефлексив-
ное экспериментирование, эвристическое мышление 
позволяют осуществить выход за пределы актуализи-
руемых знаний и умений.

При выработке решения спортивно-двигательной 
задачи необходимо в максимальной степени учитывать 
внутреннюю инициативу (мотивированность) студен-
та. Поощряется импровизация со стороны студента и 
преподавателя, как по содержанию, так и по методам 
(способам) обучения (задания креативного типа, про-
блемные ситуации, методы апоретики, вероятностные 
модели). В «вероятностно-организованных моделях» 
определяющая роль отводится не столько технологии 
алгоритмических предписаний, сколько стратегии об-
разовательного развития, которая определяет принци-
пы отбора предметного содержания и его построения 
в соответствии с индивидуальными особенностями 
личности. Подобные модели дают возможность ме-
нять soft (мягкое программное обеспечение), не меняя 
при этом hard and fast rules (установленные правила). 
Данные модели формируют готовность к педагогиче-
ской импровизации у студентов педагогического вуза. 
Здесь главное – передача не знаний, а формирование 
способов пополнения знаний, поиска нужной инфор-
мации, создание условий, при которых становится 
возможным процесс самообразования студента в ре-
зультате его активного и продуктивного творчества. 
На разных стадиях формирования знаний и умений в 
деятельности студента можно выделить компоненты 

с нормативной и эвристической направленностью – 
методы «перекрёстного опыления» идей исследовате-
ля, технолога и эксперта. В контексте рассмотренной 
нами функциональной структуры «цель – средства её 
реализации – результат» на первый план могут выдви-
гаться нормативные методы (построенные на основе 
логики алгоритмических предписаний) или методы 
неоднозначного эвристического поиска (связанные с 
«логикой открытий»).

Во главу угла ставится рефлексивно-мыслительная 
культура как форма деятельностно организованного 
сознания студента. Мы исходим из того, что реали-
зация данного подхода в образовании, обеспечивая 
системный анализ природы и структуры знаний, 
ориентирует студентов на развёртывание рефлексии, 
позволяет сформировать у них профессиональные 
ценности и идеалы, способности к творческому осво-
ению знаний, способов деятельности, проектирова-
нию образовательных технологий и выбору (выработ-
ке) оптимальной системы управления деятельностью. 
Биомеханические модели в спортивно-двигательной 
педагогике должны не только «отображать объект», 
но и формировать у студента «регулятивные цели», 
программно-смысловые механизмы, методы психосе-
мантического управления данным объектом. При раз-
работке «жестких» нормативных технологий студент/ 
спортсмен нуждается в материальных опорах воспри-
ятия и мышления, и «монтажные схемы» (целесмыс-
ловые программы) двигательного действия представ-
ляют собой подобные средства. Действия необходимо 
сравнивать по параметрам, которые сначала надо на-
учиться выделять и обозначать в знаковых системах. 
Для этого следует разрабатывать «перцептивно-
познавательные эталоны», «знаковые индикаторы» и 

Рис.3. Личностно-ориентированный цикл обучающей  
и учебной образовательных технологий (3-ий уровень)

Нормотворческое 
проектирование  

Целереализующее 
программирование  

ЦЕЛЬ    СРЕДСТВО        РЕЗУЛЬТАТ  

Цели личности 
(побуждающий 
оператор). 
Цели 
деятельности 
(задающий  
оператор). 
Цели решаемых 
задач 
(программный  
оператор)

Принципы и методы. 
Способы и технологии. 
Рефлексивная 
культура 
мыследеятельности  

Продукты и 
результаты. 
Побочные  
продукты  
и шлаки 
(отходы)  

Программно- 
регулирующие 
установки 
(рефлексия 
на способ)   

Личностно- ори-
ентированные  
установки  
(рефлексия  
на результат)  
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«семантические метки» в сфере практического и ин-
теллектуального мышления и рецептивного поля. 

Единство «логики объекта» и «логики субъек-
та», ментальных и телесных, алгоритмических и 
эвристических методов в инновационных техноло-
гиях. В данном разделе предполагается рассмотреть 
некоторые наименее исследованные проблемы, свя-
занные с «логикой исследуемого объекта» и «логикой 
действий познающего субъекта». Указанная проблема 
опирается на «принцип дополнительности», выдвину-
тый в естествознании Н.Бором. Осуществлять поиск 
методов образовательного развития в соответствии с 
логикой объекта – это значит строить этот поиск в со-
ответствии со связями, отношениями и закономерно-
стями, присущими данному объекту. Логика действий 
человека определяется множеством других факторов 
– механизмами познающего мышления, ситуацией ре-
шаемых задач, используемым языком, установками и 
диспозициями субъекта деятельности. Все это влияет 
на логику поисковой деятельности при исследовании 
объекта (теоретическом или экспериментальном) и 
логику (технологию) образовательного процесса, вза-
имосогласованных друг с другом. 

Известно, что сначала студент/ спортсмен клас-
сифицирует факты, затем устанавливает законо-
мерности, которым эти факты подчиняются, и, на-
конец, выясняет причинно-следственные связи в 
системах движений, координационно-двигательные 
и семантико-лингвистические механизмы. Важно со-
вершенствовать две основные функции самосознания 
человека – функцию обобщения (абстрагирование от 
несущественного, выделение «главного в объекте» и 
«главного для субъекта») и функцию противопостав-
ления (сравнительный, дискриминативный анализ). 
Известно, что мы воспринимаем объекты в их сход-
стве (и различии) между собой, охватывая противо-
положности в их единстве. Существует теория, что 
левое полушарие (смысловые механизмы) отвечает за 
тонкие вербальные структуры, а правое (перцептив-
ные механизмы) оперирует более обобщенным прин-
ципом синтаксиса, т.е. при «объясняющем коммен-
тировании» действия сначала формулируется тема 
высказывания (то, о чем идет речь), и только затем её 
детали (то, что говорится о теме, – рема). Спортсмен 
должен научиться видеть себя не только «со стороны» 
– зрительно, но и перцептивно-двигательно (на «языке 
мышц» и идеомоторных конструкций). Комментиро-
ванный показ должен задавать условия деятельности 
(анализирующее наблюдение) в словесной форме, а 
предмет, параметры, свойства или качества двигатель-
ного действия задаются в наглядно-чувственной фор-
ме (методы «чувствознания», «визуализации целей», 
«смысловых ключей» к «устройству действия»). 

Интересна проблема соотношения «игровых и 
«утилитарных компонентов» в образовательной дея-
тельности – тема, которая еще не получила научно-
методологического анализа в современной дидактике, 
хотя природа игры интересовала еще античных авто-
ров (игра рассматривалась ими как «смысл существо-
вания» –raison d'etre – человека-деятеля). «Социо-

пространство игры» захватывает такие значимые для 
культуры сферы, как философия, искусство, педаго-
гика, спорт. Так, в основании естественнонаучного и 
гуманитарного знания в сфере физической культуры 
лежит «игровая переменная»: в первом случае – экс-
перимент как игра с природой (С.В.Дмитриев [2]), во 
втором – искусство как игра с текстом (W.Benjamin). 
Творческая личность как бы «играет с Текстом» – 
играет в текст как в игру («Играет с рифмами поэт», 
– З.Гиппиус). Можно сказать, что «играет сама игра», 
втягивая в себя игроков: «Игра загадочней всего и 
бескорыстнее на свете. Она всегда – ни для чего…» 
(З.Гиппиус). «Артпластическая игра» предполагает 
семантическое, эстетическое и моторно-двигательное 
«разнозвучие» темпоритмов, «зрительных акцентов» 
и контаминаций в эстетико-художественных движени-
ях. Следует подчеркнуть, что все игровые феномены 
– «игра слов», «игра восприятий», «игра движений», 
«игра воображения» – являются по сути дела «игрой 
мысли» творческого человека. 

Научное познание базируется на мыслительном 
анализе объективной реальности («Мыслю, – следо-
вательно, существую», по Р.Декарту), художественное 
познание – на «воссоздании смыслов» (Ю.М.Лотман). 
Спортсмен, музыкант, артист «играют текст» как 
исполнители того или иного социокультурного про-
изведения. Для понимания другого человека необхо-
дима, по выражению А.А.Ухтомского, «доминанта 
на лицо Другого». Другой человек (это может быть 
alter ego), его критерии оценки, его художественно-
эстетическая позиция, так или иначе, учитываются 
творческим деятелем. При этом любая «социокуль-
турная вещь» (в том числе артпластические движения 
спортсмена) начинает «вещать» о себе самой, от-
крывая свои живые «первосмыслы» со-смыслящему с 
ней «партнеру по диалогу»: «Счастлив инструмент, 
прижатый к угловатому плечу» (Б.Окуджава). Иден-
тификации с другим человеком способствуют так на-
зываемые телесные метафоры («артпластические 
рисунки», «танец живота», «темпо-ритмовые инто-
нации», «соматический резонанс», по Д.Боаделлы), 
которые, также как и художественные метафоры, спо-
собны передать ощущения, переживания и глубинные 
личностные смыслы человека. Здесь осуществляется 
«подстройка», «вживание», «вовлеченность» чело-
века в объект исследования («взгляд изнутри»), что 
предполагает одновременно и понимание/интерпре-
тацию данного объекта (природного – «Играет пена 
по краям бокала», или «социального» – «Игра с судь-
бой»). Отметим, что в театрально-художественной 
системе К.С.Станиславского актеру для идентифи-
кации предлагается войти во внутренний мир своего 
персонажа, представить себя в его теле, преодолеть 
– как утверждают современные учёные – «границу 
Я-чувства» (В.А.Подорога), «энергетическую грани-
цу» (Л.Марчел), «контактную границу» (Ф.Перлз), 
«границу Я» (А.Ш.Тхостов). В результате проис-
ходит диверсификация как внешнепредметного поля 
действия, так и внутреннего пространства личности, 
развитие способности к аутентичному самовыраже-
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Таблица. 
Технологии обучения, основанные на эвристиках и алгоритмах

Языковые афоризмы, методы ассоциативной семантики, как эвристические правила, определяющие  
творческие способы построения двигательных действий  

Афоризмы  

Пословицы и поговорки                 Крылатые выражения        Акмеологические сентенции  

Эвристические качества языковых афоризмови методов лингвистическойпсихомоторики,  
определяющие проектность, технологичность, версионность, парадоксальность мышления  

Предписывающие способы действий (прескрипторы, алгоритмы, сценарные партитуры)  

Рекомендации по смысловой организации интеллектуального мышления 
 и продуктивно-творческой деятельности на основе рациональной техники 
 и конструктивной технологии  

Побудительные интенции и диспозицииличности к мыслительным, телопсихическим и 
 проектно-двигательным творческим действиям   

Система пословиц, крылатых выражений, лингвистических аллюзий, определяющихдиалог 
и  триангуляцию (перекрёстную интерпретацию) разных смыслов деятельности – 
 «свёрнутые ассоциации», «переживания в образах», артпластические схемы тела и схемы  
двигательного действия  

«Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом» (А.Франс)  

«В мысли есть воля, в воображении её нет» (В.Гюго)  

«Те, у кого есть воображение, но нет знаний, имеет крылья, но не имеет ног» (Ж.Зубер)  

«Теории пуд, а практики фунт, и она перетягивает» (русская народная пословица)  

«Никогда человек хорошо не знает в совершенстве своего предмета,  
если он ему никого не обучает» (П.Л.Капица)  

«Кто плохо понимает, тот плохо действует» (русская народная пословица)  

«Кто плохо понимает, тот плохо действует» (русская народная пословица)

«Гений делает  то, что должен, талант – то, что может» (Б.Шоу)  

«Всегда оставаться неудовлетворённым –в этом сущность творчества» (Ж.Ренар)  

«Лишь идея, а не техника и не талант, может быть сообщена одним лицом другому»  
(И.П.Блонский)  

«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность» (Б.Шоу)  

«Мы понимаем не сделанное, а сделанным» (М.К.Мамардашвили)  

«Кто не знает движения, тот не понимает природы» (Аристотель)  

«Из разнообразия возникает совершенная гармония» (Гераклит Эфесский)  
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Этапы смысловой организации двигательного действия  

Первый этап– рефлексия цели, требований к результату, знаний о методах и сред-
ствах, формирование мотивов и установокк действию  

Второй этап – рефлексивный поиск и выработка смыслового решения двигательной задачи   

Третий этап – реализация цели, замысла, плана, проекта и программы решения двига-
тельной  задачи.  

Четвертый этап – системный анализ и обобщение методов и средств достижения «про-
граммного продукта» деятельности, установки на дальнейшие (стратегические) действия  

Правила и технологические требования к проектно-программирующей деятельности  

Педагог должен видеть не себя на месте ученика, а его самого в ситуации  
решаемой им задачи по достижению программных результатов  

Необходимо перейти от вероятностного мышления к программно  
организованному,  направленному на достижение «потребного результата»

Необходимо влиять на ученика не столько через информацию, сколько че-
рез  личность – учить его свободе выбора и творческой независимости  

Преподавать так, чтобы транслировалось не предметно-дисциплинарное  
содержание, а методы мышления и продуктивной деятельности – осущест-
влялся поиск механизмов превращения информации в знания и средства 
деятельности  

Освоив методы деятельности педагога, сделай так, как никто тебя не учил  

«Столкновение» с чужой точкой зрения и осознание своей порождает задачу  
обоснования собственных взглядов, вхождение в диалог с партнёром  

Выбор  
методов 
и спо-
собов  
действия  

Научить спрашивать труднее, чем научить отвечать на вопросы педагога  

«Устанавливай паруса по ветру» – более опытный человек всегда заметит и  
использует благоприятные возможности; нужно учиться быть внимательным 
и  предметно ориентированным, рефлексивно организованным  

Кто плохо понимает, тот плохо действует – обдумай цель и средства 
её  достижения  раньше, чем начать действовать  

От умения сотрудничать с другими следует перейти к выработке способно-
стей учить самого себя (методам самообучения и самоорганизации)  

Развивает не получаемое из внешних источников знание, а специальное 
его  конструирование. (Важно «изобрести циркуль», а применять его – дело 
техники)  

Если хочешь быть на уровне современных требований – опережай их, фор-
мируй  «методологическое бесстрашие»

Необходимо осваивать не действия по алгоритму, а умения составлять 
алгоритмы  (формировать способности действовать в различных ситуациях 
решаемой задачи)   

Личностно-развивающие эвристики – «стремиться», «действовать»,  
«общаться», «знать», «уметь», «быть ценностно организованным», «ориентированным 
на будущее»
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Предметная направленность 
ментальных действий

Проектно-технологическое моделирование системы движений
и технических операций

Осмысление (понимание) спортивно-двигательной задачи

Необходимо ясно понять ситуацию зада-
чи как деятельностно ориентированную 
модель реальности и интеллектуальную 
готовность к действиям (сенсорно-
перцептивную, моторно-двигательную, 
эйдетическую, мнемическую, 
праксически-волевую, эмоционально-
регулятивную). 
Общее направление и отношение к 
деятельности, её оценочные критерии 
определяются мотивацией. Мотивация 
во многом определяет уровень притяза-
ний. Под влиянием мотивации форми-
руются мотивы, а на их основе – цели 
спортивно-двигательной задачи, процесс 
рефлексивного поиска релевантной 
информации, технические и технологиче-
ские установки. 

Дать экспертную оценку ситуационного отражения задачи 
(воспринимаемая реальность). В чём состоит спортивно-
двигательная задача (существенные факторы, объективные и 
субъективные условия, целевые требования)? Цель анализа  и 
экспертной оценки определяют их предметную направленность. 
При генерализованном анализе, охватывающем целиком ре-
шаемую задачу, важно учитывать, наряду с биомеханическими, 
соматомоторными и психологическими факторами, спортивно-
двигательные умения и навыки. При локальном анализе, когда 
рассматривается отдельный фрагмент решаемой задачи, чаще 
достаточно ограничиться биомеханическим анализом-синтезом. 
Важно определение личностного значения и значимости (смыс-
ла) тех или иных факторов. Необходимо разработать мысленную 
схему-замысел решения, ориентированную на «желаемую ситуа-
цию». Это проспективный анализ решаемой задачи. Индуктив-
ный анализ исходит из конкретных фактов и факторов и, обоб-
щая и исследуя их, ведёт к формированию закономерностей. 
Дедуктивный анализ исходит из соответствующих анализируемо-
му объекту более общих законов, закономерностей, обобщений. 
Эвристический анализ сочетает в себе черты перечисленных 
видов, а также интуитивный (основанный на интроспекции и 
подсознательных догадках) и аксиоматический (построенный на 
логических выводах).  

Выработка цели и рефлексивный поиск методов смыслового решения
Установка на формирование замысла (предпроект решения задачи)

Адекватно воспроизвести предметную 
среду деятельности. Определить связи 
между воспринимаемой исходной ситуа-
цией и желаемой ситуацией (планируе-
мая реальность). Если не удастся сразу 
обнаружить эти связи, возможно, полез-
но будет рассмотреть вспомогательные 
задачи (подзадачи, подцели, должные 
образы, субдействия). Актуализировать 
виды функционально-целевой актив-
ности: эйдетические образы, эмоцио-
нальную сферу, мотивы и потребности. 
В конечном счёте, необходимо прийти к 
замыслу-эскизу (функциональной блок-
схеме) решения спортивно-двигательной 
задачи.

Актуализировать («извлечь из памяти») имеющийся спортивно-
двигательный опыт (функциональные механизмы, обеспечиваю-
щие способность формировать программы регуляций и транс-
ситуативные решения). Выяснить, не встречалась ли раньше эта 
задача, хотя бы в несколько другой форме (осуществить систем-
ный анализ «двигательных заготовок», «автоматизмов», «схем 
действия»)? Известны ли какие-нибудь родственные задачи? Не 
известны ли аналогии, которые могли бы оказаться полезными? 
Нельзя ли применить известные методы и способы её решения? 
Нельзя ли иначе отрефлексировать предметное содержание, 
структуру и ситуацию задачи? Рефлексия опирается на поня-
тийный анализ, обобщение и абстрагирование (определения, 
оценки, ментальные, чувственные и двигательные образы). Экс-
траполяция «развития ситуации»  (прогноз, предвосхищение) на 
базе опережающих оценок какой-то части факторов. Это дости-
гается как экстраполяцией, так и «ретроспективными знаниями» 
(«экстраполяцией в необходимое прошлое»), а также конструк-
тивными идеомоторными представлениями. 

Разработка плана, проекта и программы решения двигательной задачи

Сформировать общий ход решения,
совокупность разных по модальности 
ощущений и восприятий, связанных с 
мышлением, знаниями, логикой, пре-
моторной и идеомоторной подготовкой к 
действиям. 

На основе двигательной экстраполяции создать мысленную 
схему реальности, к которой человек стремится на основе при-
нятых критериев и норм спортивной техники (формируется в 
системе целей и целевых требований к системам движений и их 
программным результатам). Разработка программных и технико-
технологических установок, должных (проектируемых) образов и 
восприятий, эфферентных программ решения задачи, идеомо-
торного конструирования движений. 

Рефлексивный поиск и выработка смысловой структуры и моторно-технических способов
решения двигательной задачи
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Разработка целевых регуляторов, обеспечивающих итеративный цикл проектирования 
и осуществления переходов «от действия к мысли», «от мысли к образу»,  
«от мысли к действию»

С помощью дидактического моделирования  
осуществить отбор и структурную переработку   

Осуществить информационную подготовку   
поиска решения двигательной задачи  (мотиви-
рующие и ориентирующие функции  в системе 
обучения)  

научной  (с учётом достижений ряда наук) об  
«устройстве» (обобщённый алгоритм)  двигатель-
ного действия в технологические   
методы и средства проектирования и   Выбор или выработка методов и способов   
программирования учебного материала.   реализации системы движений  (операционно-

исполнительные функции в  системе управле-
ния)  

Разработать блочно-модульный способ   
конструирования системы знаний и умений,   
внутренних и внешних регуляторов, алгоритмов   
управления обучающей и учебной   

Интенции и установки на контроль и   деятельностью. Блоки-модули образовательных   
коррекции системы движений  (диагностиче-
ские, рефлексивные,  контрольно-оценочные 
функции)  

технологий (модели знаний, но не модели  
действительности) могут структурироваться  
линейно или концентрично.  

В предметном содержании выделяется декларативная информация (понятия и действия, подлежащие   
усвоению) и процедурная информация (методы, способы, алгоритмы, приёмы, правила, требования).   
Важно научиться переводить научные проблемы из теоретических систем в управленческие знания и    
профессионально-педагогическую практику. Дидактические программы (модели) должны задавать и   
обеспечивать каждому студенту/ спортсмену системный тренинг всех видов образовательно- 
обучающей деятельности, включая методы «ментальных репрезентаций» (механизмы переработки  
образной, вербально-знаковой и авербальной информации), нормотворчества (стандарты и ценностные  
основы образования) и нормореализации (мотивационная, поисковая и управленческая рефлексия).   

Программно-технологический функционал   В концептуальный аппарат дидактического   
дидактики образовательного обучения   моделирования входят: 1) понятия,   
двигательным действиям и с помощью   принципы, законы, отражающие объекты   
действий (перцептивных, ментальных,   действительности; 2) понятия, принципы,   
телесно-организованных). Разрабатывается на   законы, отражающие специфику познания и   

преобразования действительности.   основе «принципов строения» (отражающих   
Технологический аппарат включает: 1)   техническую структуру объекта) и  «принципов 

построения» (отражающих  технологическую 
структуру объекта). Модель   

нормы и правила, набор операций и   
действий с материальными или идеальными   
объектами (делать, чтобы знать); 2) выбор и   объекта строится, исходя из соответствия   
организацию этих операций и действий для   действительности (средство отображения   
достижения программных целей (знать,   мира). Модель проекта/ программы  – из   
чтобы делать).Квант информации   соответствия намеченной человеком цели и   
извлекается не из объекта, а из действий с   решаемых им задач (средство преобразования   

мира и самого себя).   данным объектом.  

Разработка проектно-программных и смысловых операторов осуществляется в двух встречных   
направлениях – от «языка технико-технологических заданий» (здесь оператор нормативен, сводит к   
минимуму индивидуальные отклонения от биомеханических стандартов) и от особенностей психики 
и стиля мышления студента/ спортсмена (здесь оператор «субъектифицирован», «интроспективен»).  

Целевые регуляторы включают: 1) на что и как смотреть (методы предметного восприятия); 2) что   
необходимо видеть (главное для субъекта); 3) что необходимо почувствовать (язык идеомоторных   
реконструкций); 4) на что объект похож (методы ассоциативного и метафорического мышления); 5) что   
необходимо понять и как интерпретировать знания для себя (методы авторефлексии); 6) как   
конструировать объект (требования к проекту, методы преобразования модели объекта с целью выявления   
общих законов, определяющих технологию его преобразования); 7) как передать приобретённые знания   
другим людям (методы автодидактики).   
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Формирование концептосферы двигательных действий (фреймов, скриптов, сценариев)  

Формирование обобщённой задачи (кластер типичных задач) наиболее целесообразно в двигательной  
дидактике, т.к. здесьприменяютсянаиболее мощные – дедуктивные – методы и способы решения  

Обобщение – эвристический приём, лежащий в  
основе системы понятий теории спортивной техники  

Мысленное объединение общих свойств  
систем и подсистем движений  

Перцептивно-когнитивно-аффективный концепт (конструкт восприятия, мысли и действия)  

Представления, воспроизводящие данный объект в конкретной ситуации решаемой задачи  

Образ-перцепт (система 
«отражение-отображение»)  

Двигательные представления (чувственно-смысловой образ   
операционной системы движений)  

Перцептивные представления, актуализирующие образ данного объекта в двигательной памяти. 
Методы «перцептивной интернализации» – настройки рецепторов различной субмодальности на  
восприятие объекта. Сканирующее и локальное (сфокусированное) восприятие.   

Результат обобщения многих отдельных восприятий («перцеп-
тов»), извлечение из них общих и специфических  признаков 
двигательного действия. Использование методов   

Понятие о способах и   
механизмах двигательного   
действия. Перцептивная и   

биомеханической конгруэнтности  – соответствие языка   конструктивная семантика 
системы движений  – «видение 
как» и «видение  что».  

мысли, восприятия и языка «живого тела».  

Методы компаративно-семантического мышления,   
лингвокреативного  и категориального анализа-синтеза 
(умозаключения, афоризмы, сентенции, «антропоморфные  
индикаторы»), технологии и методики версионного   

Обобщённый образ-концепт  
(конструкт) системы  движений 
на основе   

мышления (мышление предположениями, гипотезами,   
уточнения «индикаторов   версиями). Использование методов смысловой   
смысла» – регулятивных   когерентности  – укрупнение единиц индивидуального   
целей (что делать) и   знания, компрессии или развёртывания смысловой   
рефлексивных операций  (как   структуры системы движений.   
и для чего делать).  

Методы психомоторной организации двигательных действий человека, основанные на единстве   
перцептивной, вербальной и телесно-двигательной семантики. Лингводидактика систем «живых   
движений», связанная с процессами человеческого восприятия, категоризации, архивизации и   
коммуникативной репрезентации. Движение мысли «от теории к практике», называемое процедурой   
эмпирической интерпретации, которая представляет собой раскрытие эмпирического содержания   
понятий и их связей. Движение мысли «от практики к теории», называемое концептуализацией – 
теоретической интерпретацией, технологическим описанием эмпирического содержания тех или  
иных явлений и фактов. Процесс проектирования осуществляется в три основных этапа: (1)  
дивергенции – расширение границ предметно-проблемного поля деятельности (расширение точек  
зрения на объект) для поиска необходимого решения; (2) трансформации  – разработка  
инновационных принципов и концепций, позволяющих осуществить переход от познания  (исследо-
вания) к методологии изменения действительности; (3) конвергенции – сближение позиций  и точек 
зрения, выбор оптимального варианта решения проблемы из множества альтернативных. В  
дидактике двигательных действий акцент делается не на решение «готовых задач», а на генерацию  
идей, проектов, регулятивов. Под технологическим регулятивом понимается универсальный метод  
решения класса (обобщённого типа) задач. Технический регулятив представляет собой способ  
действия (систему операций), соответствующий целям, требованиям и ситуации решаемой задачи.  
Таким образом, методы и способы «строения» (техника) и «построения» (технология) систем  
движений являются близкими (но не пересекающимися по содержанию) понятиями.   
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нию и усвоению социокультурных программ. Любое 
креативно-двигательное действие человека «объято» 
духом творца, и последний имеет возможность на-
слаждаться самим процессом «объятия» – он счаст-
лив от ощущения своей аутентичности. Можно пола-
гать, что «глубинная экология личности» (А.Нейсс), 
«мышечная радость» (И.М.Сеченов, И.П.Павлов), 
«телесно-двигательное счастье» человека определя-
ются не только механизмами интериоризации. Из-
вестно, что никакие «внешние факторы» сами по 
себе не могут гарантировать подлинное счастье че-
ловеку. Необходимы методы соучастия, причастия, 
приобщения к другим людям, механизмы кататимно-
двигательного катарсиса, «вживания», «вовлеченно-
сти» (engagement) в процесс творческой деятельности 
(M.Csiksentihalyi). Кататимно-двигательная «теле-
сность, восчувствованная изнутри», «эмоционально-
ментальные модели личности», к сожалению, ещё не 
вошли в арсенал образовательных технологий.

Как подчеркивал Л.Витгенштейн, «границы моего 
языка означают границы моего мира», переживаемого 
и преобразуемого в той или иной – личностно ориен-
тированной – ситуации предметной деятельности. По-
средством «языка движений» хореографы, спортсмены 
художественных видов спорта стремятся раскрыть 
внутренние глубины своей «психосферы» – они «вос-
певают мир» и одновременно «воспевают себя» в сво-
их действиях. Танцор чувствует «музыку в теле», мыс-
лит на языке движений, открывает новые возможности 
своего «живого тела». Культура телесности, культура 
движений и культура человеческого духа образуют сво-
его рода семантико-двигательный континуум – в зави-
симости от ситуации решаемых задач и стратегий дея-
тельности. Так, М.Плисецкая по-разному «танцевала 
музыку» (а не «танцевала под музыку»), в частности, 
при исполнении партии «Умирающий лебедь». Если в 
оркестре доминировали скрипки, движения балерины 
были более «трагическими», чем в ситуации, когда ак-
компанировал Ю.Башмет. В композиции, исполняемой 
совместно с оперной певицей М.Кабалье, «доминиро-
вала песня» умирающего лебедя, голос певицы «вел за 
собой» танец. 

Совершенно различна артпластика движений у 
скрипачек Акико Суванди (японская школа испол-
нения) и Ванессы Мэй (южнокорейская артистка-
шоумен). И та, и другая, «сливаясь» в единое целое с 
инструментом, находятся в непрерывном изменении 
мимики и пантомимики – переступания, наклоны, по-
вороты позвоночника, подседы и выпрямления тела. 
Вместе с тем, можно отметить, что в основе движе-
ний японской скрипачки заложен «эмоционально-
праксический интеллект» (естественное сопряжение 
– контаминация – движений тела, эмоций и извле-
каемых звуков), в то время как у В.Мэй доминирует 
«имиджевый текст движений», связанный с «игрой на 
публику». 

Известно, что художественно-смысловое восприя-
тие «социокультурного произведения» зависит не 
только от «самой картины», но и от того, как имен-
но мы смотрим на неё. Периферийный тип зрения 

основан на сканирующем (панорамном) восприятии, 
механизмы центрального зрения воспринимают дета-
ли (локально-шаговые percept). Например, если смо-
треть в глаза Моны Лизы (картина Леонардо да Винчи 
«Джоконда») или на её фон за плечами, «включается» 
периферийное зрение. Улыбка женщины кажется бо-
лее выраженной, потому что данный тип зрения рас-
познаёт игру светотеней и красок. Если смотреть пря-
мо на губы Джоконды, знаменитая улыбка почти не 
видна, так как мозг занят рассматриванием деталей, 
но совершенно не распознаёт оттенки и нюансы. И, 
наконец, улыбка исчезнет совсем, если рассматривать 
Джоконду в упор. Проблема образования заключает-
ся в том, как используются антропные технологии, 
каким образом функционируют в системе обучения 
дидактические механизмы. Ясно, что пока мы лишь 
приступили к разработке сложной междисципли-
нарной области, лежащей на границе между языком, 
деятельностью, значением, сознанием и социальными 
структурами. 

Выводы.
1. В 40-50 годы XX века (в период господства дог-

матов марксистко-ленинской идеологии в науке) 
Н.А.Бернштейну удалось значительно расширить 
«биомеханический рефрейминг» исследований в 
данной сфере знаний. Но, к сожалению, «соматоп-
сихическое» и «ментальное» так и остались для 
технократически ориентированных ученых обла-
стью terra incognita.

2. Переход от «педагогики воздействия» к «педагоги-
ке сотрудничества» остается актуальным в системе 
физкультурного образования. Сейчас, как никогда, 
велико осознание задачи построения образователь-
ных технологий на основе концепции «изменяю-
щейся личности в изменяющемся мире», исходя-
щей из признания того, что «личность – не столько 
законченный продукт, сколько процесс». 

3. Перспективы дальнейших исследований связаны с 
развитием предметно-дисциплинарного содержа-
ния физкультурного образования (расширением це-
лей, средств и результатов освоения социокультур-
ного опыта), а также с обогащением содержания 
профессионально-педагогической деятельности 
(расширением методов педагога в формировании 
сознания и мировоззрения студента) – процессах 
глубоко взаимосвязанных, синергетических, со-
бытийных (совместно организованных).
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Анотації:
Розкривається роль акмеоло-
гічного підходу до змісту освіти 
в процесі професійного станов-
лення майбутнього вчителя фі-
зичної культури. Вказується, що 
процес професійного станов-
лення вчителя має бути зорієн-
товано на озброєння знаннями, 
вміннями та навичками з вико-
ристання інформаційних техно-
логій. Також – на визначення 
певних шляхів досягнення вер-
шин творчого потенціалу в умо-
вах інформаційно-освітнього 
простору. Зазначається, що в 
умовах інформатизації освіти 
акмеологічні технології спри-
яють оптимізації процесу про-
фесійного становлення, про-
фесійного розвитку вчителя.

Драгнев Ю.В. Акмеологический аспект 
профессионального становления буду-
щего учителя физической культуры в 
условиях информатизации образования. 
Раскрывается роль акмеологического под-
хода к содержанию образования в процессе 
профессионального становления будущего 
учителя физической культуры. Указывается, 
что процесс профессионального становления 
учителя должен быть ориентирован на воо-
ружение знаниями, умениями и навыками по 
использованию информационных технологий. 
Также – на определение путей достижения 
вершин творческого потенциала в условиях 
информационно-образовательного простран-
ства. Отмечается, что в условиях информа-
тизации образования акмеологические тех-
нологии оказывают содействие оптимизации 
процесса профессионального становления, 
профессионального развития учителя.

Dragnev Y.V. Acmeology aspect of 
professional becoming of the future 
teacher of physical training in conditions 
of information of education. The role 
acmeology the approach to the contents 
of education is opened during professional 
becoming the future teacher of physical 
training. It is underlined, that process of 
professional becoming of the teacher 
should be focused on arms by knowledge, 
skills on use of information technologies. 
Also – on definition of ways of achievement 
of tops of creative potential in conditions of 
information educational space. It is marked, 
that acmeology technologies assist in 
conditions of information of education to 
optimization of process of professional 
becoming, professional development of 
the teacher. 

Ключові слова:
акмеологія, професійний, вчи-
тель, фізична культура, ін-
формація, освіта.
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физическая культура, информация, образо-
вание.

acmeology, professional, teacher, physical 
training, information, education.

Акмеологічний аспект професійного становлення майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформатизації освіти

Драгнєв Ю. В.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Вступ.1

В умовах модернізації національної вищої осві-
ти пріоритетної значущості набула проблема профе-
сійного становлення майбутнього вчителя фізичної 
культури, як складова його професійного розвитку. 
Сучасний вчитель фізичної культури повинен бути 
конкурентноздатним на ринку праці, професійно 
компетентним, мав би високий рівень комп’ютерної 
грамотності, інформаційної культури на шляху ста-
новлення як професіонала в умовах інформатиза-
ції освіти. При цьому важливо подати майбутньому 
фахівцю необхідну підтримку в його професійному 
становленні за допомогою використання не лише ін-
формаційних, педагогічних, а й акмеологічних тех-
нологій у процесі навчання у ВНЗ, а також визначен-
ні індивідуального вектору професійного розвитку в 
професійній діяльності майбутнього вчителя фізичної 
культури. 

Н. Костихіна виділяє, що „… на даному етапі вдо-
сконалення системи професійної підготовки фахівця 
з фізичної культури і спорту акмеологія не знайшла 
належного розвитку. Хоча виявлення умов і чинників, 
що детермінують професійне становлення виклада-
ча, тренера, дозволить цілеспрямовано і ефективно 
управляти даним процесом”. Основоположними ка-
тегоріями акмеології на даному етапі її розвитку, на 
її думку,  є „професіоналізм” і „компетентність” [5]. 
Ми погоджуємося з думкою вченої та констатуємо, 
що в Україні проблемі професійної підготовки фахів-
ця з фізичної культури і спорту з позиції акмеології 
не приділяється належної уваги, тому проблема про-
фесійного становлення майбутнього вчителя фізичної 
культури в умовах інформатизації освіти з акмеоло-
гічної точки зору вкрай актуальна, і носить виперед-
жальний характер.

©  Драгнєв Ю. В., 2010

Продовжуючи свою думку Н. Костихіна говорить, 
що „у предметну область педагогічної акмеології вхо-
дять: а) закономірності і механізми досягнення вер-
шин в педагогічній діяльності; б) дослідження про-
цесів поетапного становлення вчителя-професіонала; 
в) шляхи становлення вчителя-професіонала. Дослід-
ник вважає, що в даний час вже розроблені акмеогра-
фічні описи і перші варіанти акмеограм педагогів, які 
знаходять все більше практичне застосування” [5]. 
Представлений перелік предметної області педаго-
гічної акмеології вимагає від нас зосередження уваги 
на пункті б) „дослідження процесів поетапного ста-
новлення вчителя-професіонала. Саме поетапне ста-
новлення вчителя-професіонала, а у нашому випадку 
майбутнього вчителя фізичної культури в умовах ін-
форматизації освіти в інформаційно-освітньому про-
сторі, визначає тенденції до професійного самовдос-
коналення протягом певного періоду професійного 
становлення, як у процесі довузівської, вузівської 
підготовок, так і після отримання певного освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „магістр”.

В. Петрухін вважає, що „науковий інтерес до акме-
ології не слабшає. І акмеологія, як принципово нова 
наука, витоки якої знаходяться в педагогіці і психо-
логії…. зараз активно досліджується [7]. Виходячи з 
цього твердження В. Петрухіна  нами й розробляється 
новий погляд на проблему професійного становлення 
майбутнього вчителя фізичної культури в умовах ін-
форматизації освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду акмеологї, як науки взагалі, та зокрема 
у фізичній культурі, присвячено дослідження таких 
учених (О. Жукова, Н. Костихіна, В. Петрухін, Г. Ха-
зяїнов та ін.) [5; 7; 9]. Розгляду професійного станов-
лення майбутніх учителів присвячено роботи таких 
учених (Т. Зеєр та ін.) [3]. Інформаційно-освітній про-
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стір та інформатизації освіти розглядаються в працях 
таких вчених (В. Вембер, Л. Кундозерова, Г.Бойченко 
та ін.)  [1; 6]. 

М. Плугіна вважає, що „в узагальненому варіан-
ті процес професійного становлення розглядається 
як складна полісистемна освіта, яка регулюється на 
основі і індивідуальній детермінації, тісно пов’язана 
з реальною життєдіяльністю людини, здійснюється 
на основі цілеспрямованої активності людини, вклю-
чаючи професійне навчання, професійний розвиток і 
саморозвиток, професійне виховання і самовихован-
ня” [8]. Ми погоджуємося з тим, що процес профе-
сійного становлення повинен розглядатися як складна 
полісистемна освіта, що регулюється на основі і ін-
дивідуальній детермінації саме майбутнього вчителя 
фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього 
простору. Така точку зору імпонує нашому досліджен-
ню і ми далі будемо на її спиратися.

Стаття виконана в руслі досліджуваної в Інституті 
фізичного виховання і спорту Луганського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка теми „Теорія 
і методика застосування інформаційних технологій у 
професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної 
культури і основ здоров’я в умовах неперервної осві-
ти” (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в тому, щоб розкрити акме-

ологічний аспект професійного становлення майбут-
нього вчителя фізичної культури в умовах інформати-
зації освіти.

Результати дослідження. 
Провідні фахівці у галузі фізичної культури і спор-

ту Г. Хазяїнов, Н. Кузьмина, Л. Варфоломєєва розгля-
дають акмеологію як інтегративну науку, що вивчає 
закономірності, шляхи, засоби, умови досягнення 
вершин творчого потенціалу людини і способи його 
самореалізації в творчій діяльності на етапі зрілості 
[9, с. 6]. О. Жукова дає таке визначення поняттю акме-
ологія (греч. akme – пік, вершина, вищий ступінь до-
сягнення точки, вістря, розквіт, зрілість, краща пора 
і логія – від грецького logos – учення), наука вивчає 
феноменологію, закономірності і механізми розвитку 
людини на ступені його професійної зрілості (30 – 
5-років) і при досягненні ним найбільш високого рівня 
в цьому развитку – акме  [2, с. 5]. Такі визначення по-
няття акмеологія є підґрунтям у нашому дослідженні 
щодо розкриття акмеологічних аспектів професійного 
становлення майбутнього вчителя фізичної культури в 
умовах інформатизації освіти.

Процес професійного становлення майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформатизації 
освіти має бути зорієнтовано не тільки на озброєн-
ня знаннями, вміннями та навичками з використан-
ня інформаційних технологій в навчальному процесі 
вищої школи, а й на визначення певних шляхів, за-
собів та умов досягнення вершин творчого потенці-
алу майбутнього вчителя фізичної культури в умовах 
інформаційно-освітнього простору України.

Н. Костихіна, фахівець у галузі використання ак-
меологічного підходу професійно-педагогічній під-

готовці спеціаліста з фізичної культури і спорту на-
голошує, що „відповідальність фахівця з фізичної 
культури і спорту, пов’язана з формуванням фізичного 
і духовного здоров’я підростаючого покоління, вима-
гає не тільки знання основ професійної діяльності, але 
і особливого відношення до педагогічного процесу, 
що виявляється у позиції педагога…..” [5]. Саме така 
відповідальність фахівця з фізичної культури і спорту 
є необхідної передумовою його професійного станов-
лення у вищій школі, де зараз виникла необхідність 
використовувати в навчальному процесі акмеологічні 
технології поряд з інформаційно-комунікаційними.

На думку В. Петрухіна основним завданням ак-
меологічних технологій є формування і закріплення 
в самосвідомості людини затребувану необхідність 
в самосвідомості, саморозвитку і самореалізації, що 
дозволяють спеціальними прийомами і технікою са-
моактуалізувати особистісне і професійне „Я”. До 
акмеологічних технологій вчений відносить такі: 
ігрові (дидактична гра, технології ігромоделювання); 
технології психоконсультування; тренінгові техно-
логії; технології розвивального навчання; технологія 
особистісно-орієнтованого навчання; метод проектів 
тощо [7]. Такі перелічені акмеологічні технології, на 
нашу думку, допоможуть оптимізувати процес профе-
сійного становлення і будуть сприяти професійному 
розвитку в умовах інформатизації освіти взагалі та в 
умовах інформаційно-освітнього простору зокрема.

Т. Зеєр трактує поняття „професійне становлення” 
як формоутворення особистості, адекватне вимогам 
професійної діяльності [3, c. 51]. Таке трактування 
Т. Зеєра дає загальне уявлення про процес професій-
ного становлення. У нашому випадку специфічна ді-
яльність майбутнього вчителя фізичної культури ви-
магає глибшого розгляду професійного становлення 
спираючись на специфіку інформатизації з позиції 
акмеологічного піходу.

У Концепції національної програми інформати-
зації говориться: „інформатизація – це сукупність 
взаємопов’язаних організаційних, правових, політич-
них, соціально-економічних, науково-технічних, ви-
робничих процесів, що спрямовані на створення умов 
для задоволення інформаційних потреб, реалізації 
прав громадян і суспільства на основі створення, роз-
витку, використання інформаційних систем, мереж, 
ресурсів та інформаційних технологій, побудованих 
на основі застосування сучасної обчислювальної та 
комунікаційної техніки [4]. Слід зауважити, що саме 
на задоволенні інформаційних потреб, реалізації прав 
майбутнього вчителя фізичної культури на основі 
створення, розвитку, використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі повинно зосеред-
ити увагу у процесі професійного становлення. 

У свою чергу В. Вембер, фахівець у галузі 
інформатизації освіти, говорить, що „результатами 
інформатизації освіти мають бути: розвиток 
інформаційної культури людини (комп’ютерної 
освіченості); розвиток змісту, методів і засобів 
навчання до рівня світових стандартів; скорочення 
терміну та підвищення якості навчання і тренування на 
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всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція навчальної, 
дослідницької та виробничої діяльності; удосконалення 
управління освітою; кадрове забезпечення усіх 
напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації 
та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців [1]. 
Ми поділяємо думку В. Вембера і наголошуємо на 
тому, що саме інтеграція навчальної, дослідницької 
та майбутньої виробничої діяльності може стати 
центром професійного становлення. Майбутньому 
вчителю фізичної культури, підвищивши рівень 
власної інформаційної культури, необхідно швидко 
пристосовуватися до сучасних умов інформатизації 
освіти. Виходячи з цього кадрове забезпечення у 
галузі „Фізична культура, спорт і здоров’я людини” 
буде відбуватися  шляхом розширення спеціалізації 
майбутніх вчителів фізичної культури з нахилом в 
інформатизацію навчального процесу.

Л. Кундозерова та Г. Бойченко говорять, що 
„професійне становлення студентів, являючись 
одним з етапів загального професійного становлення 
педагога, є мета, процес і результат підготовки фахівця 
у ВНЗ. Інформаційно-освітній простір педагогічного 
ВНЗ як простір особистісних змін студентів виступає 
сферою становлення майбутнього вчителя, який 
повинен здійснювати професійну діяльність в умовах 
інформаційного суспільства [6]. Слід зауважити, що 
інформаційно-освітній простір педагогічного ВНЗ 
як простір особистісних змін студентів на думку 
Л. Кундозерової та Г. Бойченко виступає сферою 
становлення майбутнього вчителя, що у нашому 
випадку має прикладний характер. Такий погляд 
визначає шляхи професійного розвитку майбутніх 
вчителів фізичної культури в умовах інформатизації 
освіти.

Висновки. 
Процес професійного становлення майбутнього 

вчителя фізичної культури в умовах інформатизації 
освіти має бути зорієнтовано не тільки на озброєн-

ня знаннями, вміннями та навичками з використання 
інформаційних технологій в навчальному процесі, 
а також і на визначення певних шляхів досягнення 
вершин творчого потенціалу в умовах інформаційно-
освітнього простору. 

В умовах інформатизації освіти акмеологічні тех-
нології сприяють оптимізації процесу професійного 
становлення, професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури. 

У перспективі планується розглянути інші про-
блеми професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього 
простору.
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Аннотации:
Представлены особенности прояв-
ления специального функциональ-
ного потенциала гребцов высокого 
класса. В исследовании принимали 
участие 15 спортсменов – членов 
сборной команды Украины. Исполь-
зовался высокоинтенсивный 2 мин 
тест. Определены различия инди-
видуальной реактивности спортсме-
нов. Они выражены показателями 
реакций организма и работоспособ-
ности спортсменов в условиях на-
растающего утомления. Показано, 
что типологические различия реак-
тивности предполагают различия 
содержания и условий интенсифи-
кации тренировочного процесса в 
течение макроцикла спортивной по-
дготовки.

Дяченко А.Ю. Прояви спеціального 
функціонального потенціалу кваліфі-
кованих спортсменів в академічному 
веслуванні з різним типом фізіологіч-
ної реактивності. Представлено особли-
вості прояву спеціального функціональ-
ного потенціалу веслярів високого класу. 
У дослідженні брали участь 15 спортсме-
нів – членів збірної команди України. Ви-
користався високоінтенсивний 2 хв тест. 
Визначено розходження індивідуальної 
реактивності спортсменів. Вони виражені 
показниками реакцій організму й працез-
датності спортсменів в умовах наростаю-
чого стомлення. Показано, що типологічні 
розходження реактивності припускають 
розходження змісту й умов інтенсифікації 
тренувального процесу протягом макро-
циклу спортивної підготовки.

Diachenko A.U. Manifestations of 
special functional capacity of trained 
athletes in rowing with a different type 
of physiological reactivity. Features of 
manifestation of special functional potential 
sportsmen a high class are presented. 
15 sportsmen participated in research – 
members of a combined team of Ukraine. 
The test was used high-intensity 2 mines. 
Discrepancies of an individual reactivity of 
sportsmen are defined. They are expressed 
by parameters of reactions of an organism 
and serviceability of sportsmen in conditions 
of building up fatigue. It is exhibited, that 
typological discrepancies of a reactivity 
repute discrepancies of the contents and 
conditions of an intensification of training 
process during a macrocycle of sports 
preparation.

Ключевые слова:
выносливость, специальный, 
функциональный, потенциал, ин-
дивидуализация, тренировка, реак-
тивность.

витривалість, спеціальний, функціо-
нальний, потенціал, індивідуалізація, 
тренування, реактивність.

fatigue, special, functional, potential, 
personalization, training, reactivity.

Проявления специального функционального потенциала 
квалифицированных спортсменов в академической гребле  

с различным типом физиологической реактивности
Дьяченко А.Ю.

Национальный Университет физического воспитания и спорта Украины

Введение.1

Существующие теоретические разработки [3, 4], а 
также собственные исследования динамики основных 
реакций организма гребцов [1, 2], позволяют с доста-
точной полнотой дифференцировать стороны специ-
альных функциональных возможностей и определить 
роль компонентов специальной выносливости спор-
тсменов, которые прямо или косвенно определяют 
максимальную работоспособность. Такого рода дан-
ные дают основания для выработки высокоспециали-
зированных подходов, к обоснованию так называемой 
«реализационной тренировки». Однако, при полном 
понимании приоритетности решения этих задач в про-
цессе тренировки, до настоящего времени конкретные 
направления, и способы такой реализации разработа-
ны явно недостаточно. Имеющиеся представления о 
роли отдельных механизмов работоспособности, а 
также способах их развития применительно к задачам 
специальной выносливости не позволяют в полной 
мере обосновать целостные методы управления реа-
лизационными возможностями спортсменов. Одними 
из лимитирующих факторов такого рода являются 
отсутствие должного учета высокоиндивидуальных 
свойств организма связанных с реакцией организма 
на утомление. Применительно к специфике специ-
альной выносливости в академической гребле этот 
фактор связан с развитием механизмов компенсации 
метаболического и неметаболического ацидоза, с вы-
сокой кинетикой начальных реакций кардиореспира-
торной системы (КРС) и индивидуальным порогом 
чувствительности к ацидозу, т.е. с высоким уровнем 
физиологической реактивности организма [3].

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.
©  Дьяченко А.Ю., 2010

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить особенности про-

явления специального функционального потенциала 
с учетом типологических различий физиологической 
реактивности как условие для формирования индиви-
дуальных подходов к интенсификации тренировочно-
го процесса и реализации потенциальных возможно-
стей гребцов-академистов высокого класса

Методы и организация проведения исследования. 
Методологической основой оценки различий базо-
вого и специального функционального потенциала 
квалифицированных спортсменов в академической 
гребле являются базовые положения теории подготов-
ки спортсменов в олимпийском и профессиональном 
спорте, которые говорят о том, что в основе совер-
шенствования процесса развития специальной вы-
носливости лежит увеличение специализированной 
направленности тренировочного процесса в подго-
товительном периоде подготовки. В этой связи при-
нимается во внимание необходимость приведение 
методов оценки базовых и специальных сторон подго-
товленности в соответствие с целевыми установками 
тренировочного процесса (4) 

Известно, что спортсмены с гиперреактивным ти-
пом физиологической реактивности в условиях напря-
жённой двигательной деятельности достигают более 
высоких (близких к максимальным) уровней реакций 
КРС и при определённых условиях более высоких 
уровней лактатных реакций. По этим критериям могут 
рассматриваться типологические особенности прояв-
ления пиковых величин реакций, определяющих про-
явления потенциала функциональных возможностей. 
Поэтому для дальнейшего анализа индивидуального 
функционального потенциала, с учётом роли утомле-
ния и индивидуальной физиологической реактивно-
сти были выбраны специальные комплексы тестов. 
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Данные о проявлении физиологической реактивно-
сти, в частности определяющих мобилизационные воз-
можности спортсменов [3], дают основания говорить, 
что в условиях нагрузки предельной и околопредельной 
интенсивности реактивные свойства организма опреде-
ляют индивидуальные возможности достижения пико-
вых величин КРС. В этой связи проявления функцио-
нальной мощности могут рассматриваться точки зрения 
дифференциации спортсменов по гипер, гипо и проме-
жуточному типу реактивности [3]. По этим критериям 
обобщили и ранжировали группы гребцов. Для каждой 
из них были определены нормативные величины реак-
ций КРС, анаэробной мощности и работоспособности. 

Для анализа выбрали группу квалифицированных 
гребцов-академистов (15 мужчин, МС и МСМК) чле-
нов сборной команды Украины по академической гре-
бле специальной работоспособности и выраженности 
индивидуальных спортивных достижений (все спор-
тсмены являлись чемпионами Украины). 

Анализ был проведен с использованием высоко-
интенсивного 2 мин теста, выполненного после отно-
сительно лёгкой стандартной 5 мин разминки. Стан-
дартный уровень мощности разминочной нагрузки 
моделировался из расчёта 1,7 вт.кг-1 веса спортсмена. 
У гребцов-академистов такой уровень мощности на-
ходился ниже уровня аэробного (вентиляторного) 
порога, что говорит о наиболее общем (не стимули-
рующем мобилизационные возможности КРС) разми-
ночном эффекте нагрузки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты тестирования представлены в таблице 

1. В процессе анализа были использованы характе-
ристики аэробной и анаэробной мощности, а также 
показатели кинетики реакций КРС, отражающие уро-
вень реактивных свойств организма.

Данные, приведенные в таблице, показывают су-
щественные различия показателей в группах спор-
тсменов. В первой группе отмечены спортсмены (3 
человека), которые достигли индивидуальных око-
лопредельных величин аэробной и анаэробной мощ-
ности и кинетики реакций КРС. Мощностные пока-
затели работоспособности были наиболее высокие и 

соответствовали, модельному уровню гребцов миро-
вого класса. Спортсмены этой группы имели наибо-
лее оптимальные показатели работоспособности по 
результатам первого тестирования. 

Во вторую группу вошли спортсмены (7 человек), 
имеющие относительно сниженный уровень отдель-
ных компонентов специальной функциональной под-
готовленности. В этой группе отмечены относительно 
сниженные показатели аэробной и анаэробной мощ-
ности. Отмечена более низкая скорость развёртыва-
ния реакции потребления кислорода и более низкие 
уровни работоспособности спортсменов. Доля спор-
тсменов этой группы результаты первого тестиро-
вания были связаны с существенными различиями 
работоспособности по средней мощности 2 мин на-
грузки выполненной на фоне утомления. Норматив-
ные пределы мощности нагрузки для гребцов высоко-
го класса (нормативный диапазон мощности нагрузки 
находился в пределах 430-480 ватт) достигли 3 спор-
тсмена. Многолетние наблюдения (1995-2010 годы) 
показали, что характеристики, соответствующие дан-
ным о спортсменах второй группы, являются наибо-
лее типичными для ведущих гребцов сборной коман-
ды Украины в начале специально-подготовительного 
периода годичного цикла подготовки. 

В третьей группе (уровень несоответствия) нахо-
дятся спортсмены, чей уровень специальных функ-
циональных возможностей наиболее вероятно не 
позволит достичь высокого спортивного результата. 
Индивидуальные показатели работоспособности в 
процессе выполнения первой 2 мин тестовой нагруз-
ки на фоне утомления находились ниже допустимого 
модельного уровня (не более 420 ватт). 

В результате анализа необходимо отметить, что 
спортсмены первой группы имеют все предпосылки 
для преимущественного развития специализированных 
функциональных свойств, которые лежат в основе реа-
лизации потенциала для проявления наибольшей специ-
альной работоспособности гребцов. Для спортсменов 
второй группы, необходима индивидуальная программа 
коррекции уровня ряда основных компонентов подго-
товленности, с учётом направленного реализации ней-

Таблица 1
Индивидуальные проявления специального потенциала квалифицированных гребцов  

по реакции аэробной и анаэробной мощности в условиях высокоинтенсивных нагрузок  
с учётом индивидуальных типов реактивности спортсменов (по выраженности реакции КРС)  

и нормативные зоны параметров реакций (на материале однородной группы гребцов, n=15)

Показатели Гиперэргический
(«спринтерский»)

Гипоэргический
(«стайерский») Промежуточный 

VO2max, мл.мин.кг-1 69,9-71,5 59,0-63,2 64,1-67,0

Lamax, ммоль.л-1 19,3-22,1 15,1-17,0 19,0-20,1

Т50 VO2, c. 18-24 38-48 28-34

VЕ 30s, L⋅min-1 129-144 66,1-78,4 91,0-115,3

VE для СО2 30s 39,6-43,4 20,8-24,1 26,0-32,4

Wmid 2 мин, wt 615-635 550-560 580-600
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рогенного, гипоксического и ацидотического стимулов 
реакций. Для третьей группы, если для этого есть опре-
делённые предпосылки, необходима комплексная про-
грамма развития базовых функциональных возможно-
стей, рассчитанная на относительно длительный период 
подготовки (не менее макроцикла).

Несмотря на важность подобной информации для 
специальной выносливости, очевидно, что такой на-
бор эргометрических и физиологических показателей 
даёт наиболее общую характеристику возможностей 
организма спортсмена. При этом оценивается общий 
функциональный потенциал гребца, то есть оценива-
ется то, что составляет лишь базу для последующего 
совершенствования специальных функциональных 
возможностей гребцов. К примеру, известно, что хо-
роших результатов в академической гребле может до-
стичь лишь спортсмен, который обладает достаточно 
высоким (нормативным для вида спорта) удельным 
(на кг массы тела) максимальным потреблением кис-
лорода. В то же время известно, что VO2 max среди 
однородной группы квалифицированных спортсме-
нов не является фактором, определяющим преимуще-
ства в специальной работоспособности. В этом случае 
большее значение может иметь способность устойчи-
вость VO2 max, высокая проводимость организма для 
лактата, высокая скорость увеличения потребления 
кислорода при нагрузках критической и сверхкрити-
ческой мощности, в тех условиях, которые наиболее 
характерны для соревновательной дистанции, а так-
же ряд других важных факторов, которые необходимо 
учитывать при оценке специальной функциональной 
подготовленности. 

Управление этими процессами прямо связано с 
оценкой реализационных возможностей спортсменов, 
что собственно и составляет сущность специальной 
выносливости спортсменов высокого класса.

Выводы
В результате тестирования функциональных воз-

можностей выделены три группы спортсменов име-
ющих различия индивидуальной реактивности. Они 
выражены в различии показателей реакций организма 
и работоспособности спортсменов в условиях нарас-
тающего утомления типичного для второй половины 
дистанции в академической гребле.

Наиболее отчетливо эти различия проявляются по 
работоспособности и мощности реакций аэробного и 
анаэробного энергообеспечения между спортсмена-
ми, имеющими гипо- и гиперэргические типы реак-
тивности организма.

Показано, что типологические различия реактив-
ности предполагают различия содержания и условий 
интенсификации тренировочного процесса в течение 
макроцикла спортивной подготовки.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем про-
явления специального функционального потенциала 
квалифицированных спортсменов в академической 
гребле.
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Анотації:
Розглянуто напрямки викорис-
тання в освітньому процесі 
університетів сучасних інно-
ваційних технологій. Визначе-
но пріоритети основних видів 
сучасних інноваційних техно-
логій. Розкривається процес 
підготовки майбутніх учителів 
фізичної культур, організаторів 
спортивно-оздоровчого туризму. 
Зазначено, що процес базуєть-
ся на теорії і технології цілісної 
педагогічної діяльності, всебіч-
ному розвитку майбутніх фа-
хівців. Встановлено, що успіх у 
підготовці майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму 
залежить від доцільного вико-
ристання професійно зорієнто-
ваних інноваційних технологій. 
Системоутворювальною осно-
вою успіх є розвиток творчості, 
активної співпраці і взаємодії 
викладача і студентів.

Конох А.П., Притула А.Л. Использование 
современных технологий в процессе фи-
зического воспитания студентов на осно-
ве углубленного курса профессионально-
прикладной физической подготовки. 
Рассмотрены направления использования в 
образовательном процессе университетов 
современных инновационных технологий. 
Определены приоритеты основных видов 
современных инновационных технологий. 
Раскрывается процесс подготовки будущих 
учителей физической культуры, организато-
ров спортивно-оздоровительного туризма. 
Отмечено, что процесс базируется на теории 
и технологии целостной педагогической дея-
тельности, всестороннему развитию будущих 
специалистов. Установлено, что успех в под-
готовке будущих специалистов по спортивно-
оздоровительному туризму зависит от целесо-
образного использования профессионально 
ориентированных инновационных технологий. 
Системообразующей основой успеха являет-
ся развитие творчества, активного сотрудни-
чества и взаимодействия преподавателя и 
студентов.

Konokh А.P., Pritula О.L. Use of mod-
ern technologies in the process of 
physical education of students on the 
basis of deep course professionally-
applied physical preparation. Directions 
of the use in the educational process of 
universities of modern innovative technol-
ogies are considered. Priorities of basic 
types of modern innovative technologies 
are certain. The process of preparation of 
future teachers of physical culture, orga-
nizers opens up sporting-health-improve-
ment tourism. It is marked that a process 
is based on a theory and technology of 
integral pedagogical activity, to compre-
hensive development of future special-
ists. It is set that success in preparation 
of future specialists to on to sporting-
health-improvement depends tourism on 
the expedient use of the professionally 
oriented innovative technologies. System 
formative basis of success is development 
of creation, active collaboration and co-
operation of teacher and students.

Ключові слова:
учитель, фізична культу-
ра, інноваційні технології, 
професійно-прикладна фізична 
підготовка.

учитель, физическая культура, иннова-
ционные технологии, профессионально-
прикладная физическая подготовка. 

teacher, physical culture, innovative 
technologies, professionally-applied 
physical preparation.

Використання сучасних інноваційних технологій в процесі 
фізичного виховання студентів на основі поглибленного курсу 

професійно-прикладної фізичної підготовки
Конох А.П., Притула О.Л. 

Запорізький національний університет

Всту1п.
Однією з актуальних проблем підготовки студен-

тів у вищих навчальних закладах України є розробка 
теорії і технології цілісної педагогічної діяльності як 
орієнтиру нової практики освіти.

Сутність вищезазначеної проблеми полягає в до-
веденні того, що навчально-пізнавальна діяльність 
школярів із засвоєння основних наук – не основний 
вид діяльності у середній ланці освіти, як це прийнято 
зараз, а один із елементів цілісного педагогічного про-
цесу в загальноосвітньому закладі [1].

За сучасних умов необхідно відновити культ ціліс-
ної особистості та спрямувати педагогічний процес 
такими інваріантами розвитку: психофізіологія орга-
нізму, емоції, мислення і мова, моральність, знання, 
різноманітна діяльність і спілкування. Людину мож-
на розвивати лише в умовах різноманітної діяльнос-
ті: інтелектуально-пізнавальної, виробничої праці, 
фізкультурно-спортивної і соціальної, ігрової та есте-
тичної, екологічної, побутової, а також у спілкуванні 
та дозвіллі [2].

Тому актуальним завданням організації цілісної 
педагогічної діяльності є науково-методичне 
забезпечення її в масовій педагогічній практиці 
вчителів фізичної культури, а також відповідна 
педагогічна освіта майбутніх учителів. У нашому 
дослідженні – це професійна освіта вчителів фізичної 
культури та організаторів спортивно-оздоровчого ту-
ризму. Вона стане можливою лише тоді, коли буде по-
долана триланкова структура педагогічної діяльності 
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як учителів шкіл, так і викладачів вищих навчальних 
закладів. 

Отже, положення теорії и технології цілісної педа-
гогічної діяльності притаманні, перш за все, загально-
освітній школі. Однак щоб ця теорія та практика на-
бували розвитку в школі, необхідно сформувати нову 
генерацію майбутніх учителів, здатних до сприйняття 
викладених вище положень цілісної педагогічної ді-
яльності та впровадження їх в роботі з учнями [3].

Дoслідженню прoблеми прoфесійнoї підгoтoвки 
майбутніх фахівців завжди приділялася належна ува-
га, зoкрема таким аспектам, як: прoфесійна підгoтoвка 
фахівців у вищій шкoлі (М.Б.Євтух, М.O.Нoскo, 
С.O.Сисoєва). Кoнцептуальні засади прoфесійнoї 
підгoтoвки майбутніх фахівців з фізичнoї культу-
ри і спoрту дoсліджувалися вітчизняними вченими 
(Е.С.Вільчкoвський, Н.Ф.Денисенкo, Л.П.Сущенкo, 
В.М.Платoнoв, Б.М.Шиян). Належна увага при-
діляється наукoвцями прoблемам спoртивнoгo та 
oздoрoвчoгo туризму (O.Я.Булашев, В.Д.Дегтяр, 
А.С.Рoвний), oрганізації самoдіяльнoгo туризму 
(В.І.Ганoпoльський, В.І.Курілoва).

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розкриття процесу підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури й організаторів 
спортивно-оздоровчого туризму, що базується на тео-
рії і технології цілісної педагогічної діяльності спря-
мованої на всебічний розвиток як студента (майбут-
нього вчителя), так і дитини.
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Результати дослідження. 
Щоб це здійснити, в освітньо-професійному про-

цесі Запорізького національного університету, на 
факультеті фізичного виховання з спеціалізацією 
«спортивно-оздоровчий туризм» передбачалася, по-
перше, підготовка майбутнього фахівця за моделлю 
“компетентний випускник”. Вона зорієнтована на 
розвиток студентів та формування їхнього ціннісного 
ставлення до професійної освіти (навчання), форму-
вання конкурентоспроможної особистості, яка відво-
дить індивіду роль суб'єкта соціальних перетворень 
і вдосконалень, спроможного, завдяки набутим зна-
нням, вмінням і навичкам, зрозуміти складну динамі-
ку процесів фізичного розвитку учнів та їхнього оздо-
ровлення в процесі організації туризму.

По-друге, під час використання технології цілісної 
педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах 
викладачі враховують: багато- вимірність об'єктивного 
світу; триєдину сутність людини як біодухо- соціоці-
лісності; інваріанти розвитку людини як цілісності; 
напрямки цілісного розвитку людини; типові цілісні 
взаємини студентів; види різноманітної діяльності 
студентів; п'ятиелементну структуру педагогічно-
викладацької діяльності.

Вищезазначене дає змогу стверджувати, що ціліс-
ність особистості студента, а не тільки його знання, є 
тим орієнтиром, слідування якому закладе підвалини 
якісно нового рівня практики вищої освіти в Україні.

По-третє, під час організації навчання та вихован-
ня молоді в Запорізькому національному університеті, 
на факультеті фізичного виховання склалася ситуація 
використання елементів концепції глобальної освіти, 
яка була запропонована вченими США ще в 80-роках 
ХХ століття, а саме: розвинути в студентів критичне 
мислення, здатність виробити власний погляд та ви-
явити повагу до поглядів інших людей; сформувати 
інтерес та повагу до досягнень усіх народів у галузі 
фізичної культури та спортивно-оздоровчого туризму, 
прагнення зрозуміти найбільш важливі, специфічні й 
загальні їх характеристики; розширити можливості 
для вивчення в вищих навчальних закладах іноземних 
мов та культур країн; сформувати нове гуманістичне 
бачення світу у всій його різноманітності та єдності, 
завдяки чому зберегти рівновагу в провідних систе-
мах: “людина і природа”, “людина і суспільство”, 
“людина і людина”; сформувати адаптивне бачення 
власної особистості у взаємозалежності з іншими та 
розуміння необхідності враховувати потреби, ціннос-
ті інших осіб, груп людей, націй. 

По-четверте, освітній процес на факультеті фізич-
ного виховання має будуватися також за концепцією 
“інтеркультурної освіти”. ЇЇ сутність полягає у тому, 
що пріоритетами середньої і вищої освіти мають ста-
ти загальнолюдські цінності: сприйняття світу як єди-
ної системи альтернативних форм існування культури, 
мови, поглядів тощо; вміння спілкуватися між собою 
та приходити до певного консенсусу [1].

Метою освіти, за цією концепцією, є формування 
людини як громадянина країни, Європи та світу, яко-
му притаманні такі якості: гуманність, толерантність, 

об'єктивність, гнучкість, здатність до творчого спів-
робітництва, адекватного самостійного вибору в оцін-
ках та вчинках, правильного усвідомлення сутності 
загальнолюдських цінностей [3].

Вищезазначена концепція базується на знаннєвій 
і культурологічній парадигмах. Культурологічна стра-
тегія освіти пов'язана з оволодінням культурним спад-
ком минулого, духовними цінностями різних народів 
і досягненнями науки. Знаннєва парадигма полягає в 
систематичному, поглибленому вивченні фундамен-
тальних основ наук (біології, педагогіки, психологи, 
медицини тощо, а також у підготовці на цій основі ви-
сококваліфікованих кадрів у галузі туризму.

У практиці роботи вищих навчальних закладів 
розрізняють традиційну та інноваційну технології на-
вчання. 

У чисельних літературних джерелах є різні тлума-
чення понять “педагогічна технологія” і “технологія 
навчання” [4]. В межах нашого дослідження будемо 
користуватися поняттям “педагогічна технологія”. 
Воно включає в себе технологію навчання та вихо-
вання, яка є засобом організації освітнього процесу. 
Технологія навчання орієнтується на широкий спектр 
методів і засобів навчання, що застосовуються в на-
вчальному процесі з студентами.

Отже, ми вважаємо, що важливим напрямком роз-
робки проблеми оптимізації освітнього процесу в ви-
щих навчальних закладах щодо підготовки майбутніх 
фахівців із спортивно-оздоровчого туризму є впрова-
дження інноваційних технологій. Це пояснюється тим, 
що закономірності професійної діяльності майбутнього 
фахівця галузі накладають певні вимоги на педагогіч-
ні технології викладання і розробки змісту навчальних 
дисциплін, організації творчої навчально-пізнавальної 
діяльності студентів у вищих навчальних закладах [5].

Новітні технології навчання передбачають не про-
сто отримання знань, умінь і навичок, а творче став-
лення до них. Такий підхід вчить студентів ціннісно 
ставитися до процесу пізнання, навчання та до при-
дбання майбутньої професії. Це відбувається тому, що 
знання перетворюються в частину особистого буття 
та свідомості студентів. У навчальному діалозі збері-
гається рівність позицій викладача і студента: вони на 
рівних шукають рішення проблеми.

Із відомих педагогічних технологій виховання ми 
відібирали лише ті, що спрямовувались на розумове, 
фізичне, трудове, моральне, екологічне й економічне 
виховання (діалоги, дискусії, імітації та ділові ігри).

До технології навчання віднесли: проблемне на-
вчання, яке передбачало створення проблемних си-
туацій з метою розвитку пізнавальної творчої діяль-
ності студентів. Вони здобували знання в процесі 
розв'язання проблемних ситуацій, розвивали креатив-
не мислення, інтерес до знань.

Навчальний діалог був відібраний викладачами 
факультету фізичного виховання з спеціалізацією ор-
ганізаторів спортивно-оздоровчого тризму з метою 
формування в студентів навичок комунікативності, 
що створює засади соціального здоров'я та формуван-
ня навичок спільних дій.
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Проблемне навчання пов'язувалося в нашій моделі 
з іншими видами, зокрема ігровим, розвивальним, дис-
танційним (під час організації туристичного походу).

На старших курсах поширеною активною формою 
навчання були ділові ігри, вони продовжували процес 
навчання студентів в умовах імітації виробничого про-
цесу (туристичного походу або уроку фізкультури). 
У ділових іграх студенти набували як професійних, 
так і ділових навичок: уміння адаптуватись у групі, 
розуміти мотиви та інтереси інших учасників гри, са-
мостійно приймати рішення, вдосконалювати вміння 
групової взаємодії.

Імітаційно-ігровий підхід реалізовувався через ви-
користання імітаційно-ігрових форм, які давали змогу 
не тільки поглибити теоретичний матеріал, а й навчи-
ти студентів самостійно діяти, мислити, вести науко-
вий диспут, здійснювати пошук оптимальних виходів 
із прогнозованих професійних ситуацій.

Серед інноваційних педагогічних технологій про-
фесійного розвитку майбутніх фахівців (учителів 
фізкультури та організаторів спортивно-оздоровчого 
туризму) особливе місце посідають методика кейсів 
і круглих столів. Особливий інтерес викликає техно-
логія дистанційного навчання, яку ми вважаємо як 
нову модель освіти, що базується на методології роз-
вивальної освіти на відстані, коли викладач і студент 
розділені простором, здійснюють взаємодію. Однак 
враховуючи недостатньо вдосконалену технічну базу 
нашого факультету, дистанційне навчання викладачі 
Запорізького університету використовували в обмеже-
ному варіанті. Під час туристичних походів доступ-
ними були лише відеокасети, мобільний телефонний 
зв'язок і комп'ютерна мережа (Іntеrnet) через ноутбук.

Висновки. 
Вищезазначене дає змогу дійти висновку, що 

успіх у підготовці майбутніх фахівців із спортивно-
оздоровчого туризму, її оптимізація залежить від до-
цільного використання професійно зорієнтованих 
інноваційних технологій, їх системоутворювальною 
основою є розвиток творчості, активної співпраці і 
взаємодії викладача і студентів.

Подальший розвиток вищої освіти ми вбачаємо в 
розробці та впровадженні технологій та інноваційно-
го навчання і виховання. Головним і вектором розви-
тку майбутніх вчителів фізичної культури та органі-
заторів спортивно-оздоровчого туризму є навчання 
та виховання студентів за моделлю “компетентний 
випускник”, системоутворюючою основою якої є роз-
винена, творча, активна, здорова особистість, мотиво-
вана на якісне життя і професійну діяльність.
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деятельности квалифицированных фигуристов. 
Разработана модель специальной подготов-
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and principles of process of teaching of 
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trends on skates. Conception is based 
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Методичні засади технології навчання   
майбутніх тренерів-викладачів побудові змагальних 

композицій з фігурного катання на ковзанах
Медведєва І.М.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Вступ.1

Нові підходи до забезпечення фахової підготовки 
тренера відображають необхідність якісного зростан-
ня рівня знань, професійних і особистісних якостей 
студента і вимагають перегляду пріоритетів в процесі 
їх навчання. Очевидність перегляду цілей навчання в 
системі освіти обумовлюється соціальним замовлен-
ням і сучасною системою потреб до підготовки спеці-
алістів – тренерів. 

Аналіз педагогічної, спеціальної та методичної 
літератури [1-5], досвіду практичної діяльності в 
галузі фізичного виховання та спорту засвідчив на-
явність ряду суперечливих питань, що потребують 
розв’язання, а саме:

між доведеною необхідністю обґрунтування і впро-• 
вадження системи професійного навчання тренерів 
у вищих навчальних педагогічних закладах і відсут-
ністю її концептуально – методологічних засад;
між соціальним замовленням суспільства на посаду • 
тренера –викладача здатного займатися підготовкою 
спортсменів у спорті вищих досягнень, озброєного 
сучасними знаннями й методиками вдосконалення 
майстерності кваліфікованих спортсменів та фак-
тичним низьким рівнем освіти майбутніх фахівців 
в галузі спорту; 
між об’єктивною необхідністю системи сучасного • 
науково – методичного забезпечення навчання тре-
нерів у ВНЗ і наявністю розрізнених безсистемних 
неузгоджених елементів такого забезпечення;
між теоретично обґрунтованою доцільністю впрова-• 
дження сучасних інноваційних педагогічних техноло-
гій в процесі навчання тренерів та відсутністю науко-
во – методичної літератури з цієї важливої проблеми.

Робота виконана за планом НДР національного пе-
дагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

© Медведєва І.М., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні мето-

дичних засад технології навчання майбутніх тренерів-
викладачів побудові змагальних композицій у фігур-
ному катанні на ковзанах. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань були використані наступні теоретичні та ем-
піричні методи: аналітичний, узагальнення, системно 
– структурний, моделювання, педагогічні спостере-
ження, анкетування, опитування, тестування, експе-
риментальний, методи статистичної обробки фактич-
ного матеріалу. 

Результати дослідження. 
Результати проведеного дослідження, аналіз сучасних 

наукових праць, узагальнення досвіду передової практи-
ки, анкетування фахівців дозволили науково обґрунту-
вати концепцію процесу навчання тренера-викладача зі 
складнокоординаційних видів спорту, яка базується на 
оволодінні ним професійними знаннями, уміннями та 
навичками, необхідними для сучасної підготовки квалі-
фікованих спортсменів з обраного виду спорту.

Система змагальної діяльності у фігурному катан-
ні на ковзанах складається з комплексу взаємозалеж-
них внутрішніх і зовнішніх підсистем, які включають 
у себе конкретну змагальну націленість і мотивацію, 
зміст і результат (табл. 1).

Змагальна діяльність є конкретною характеристи-
кою спортивної діяльності і передбачає демонстрацію 
змагальних програм у фігурному катанні на ковзанах і 
оцінку можливостей фігуристів згідно з існуючими пра-
вилами змагань,змістом складнокоординаційних рухових 
дій,засобами змагальної боротьби та оцінкою результатів.

У зв'язку із цим, основними завданнями, які варто 
вирішувати тренеру в процесі технічної підготовки 
фігуриста до змагань, є:

досягнення фігуристом високої стабільності і раці-• 
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ональної варіативності виконання різних елементів 
та їх зв'язок, що становлять основу техніки фігурно-
го катання на ковзанах;
удосконалення структури елементів, що виконують, • 
їхньої динаміки і кінематики з урахуванням індиві-
дуальних особливостей фігуристів;
послідовне включення освоєних елементів, зв'язок • 
у змагальні програми;
підвищення надійності і результативності техніки • 
виконання складних елементів фігуристом в екстре-
мальних змагальних умовах;
удосконалення технічної майстерності фігуриста, • 
виходячи з вимог спортивної практики і сучасних 
наукових знань.

Для росту спортивних результатів необхідна про-
гресивна методика вдосконалення техніки складних 
елементів та змагальних композицій у фігурному 
катанні на ковзанах. Це, у першу чергу, передбачає 
знання теорій, законів, які допомагають правильно 
розібратися в складних кінематичних і динамічних 
характеристиках рухів. Володіючи основами біоме-
ханічного аналізу, складний рух можна розкласти на 
ряд його складових і таким чином, розібратися в його 
структурі, побачити помилки, намітити перспективу 
розвитку техніки руху, підібрати відповідні методи і 
засоби навчання. 

Однієї з головних тенденцій розвитку сучасного 
фігурного катання на ковзанах є ускладнення змагаль-
них композицій, підвищення їхньої якості і технічної 

майстерності виконавців. Підвищення якості змагаль-
ної композиції припускає, у першу чергу, удоскона-
лення методики їх складання, засноване на принципі 
раціональної побудови програм.

Вимоги, пропоновані до композиційної побудови 
коротких програм можна умовно розділити на три гру-
пи. Перша група вимог пов'язана з технічною майстер-
ністю фігуриста, а саме раціональним розташуванням 
елементів на льодовій площадці для демонстрації якос-
ті виконання запропонованих елементів й в той же час 
для маскування елементів, які виконує фігурист недо-
статньо впевнено, з помилками деталей техніки.

Другу групу становлять ті програми, виконання 
яких обумовлено динамікою функціонального стану 
організму фігуриста. 

Третя група вимог пов'язана з удосконаленням 
правил змагань, виникненням пріоритетів і напрямків 
моди в підборі музичного супроводу й відповідно по-
будови композицій.

У цей час можна говорити про загальні принципи, які 
полягають в основі побудови коротких програм, однак 
варто враховувати індивідуальні особливості фігуриста: 
його технічні і функціональні можливості, стійкість нер-
вової системи, складність виконаних стрибків.

У практиці фігурного катання на ковзанах часто зу-
стрічається точка зору, відповідно до якої композиція 
програми, розподіл елементів у часі цілком обумовлю-
ються характером музичного супроводу. Слід зазначи-
ти, що можливо такий підхід і відповідає естетичним 

Таблиця 1.
Система змагальної діяльності спортсменів у видах спорту зі складнокоординаційною структурою рухів

Результати
Біологічний/Педагогічний Психологічний/Соціальний

Внутрішні підсистеми і їхні показники
Конкретна змагальна націленість і мотивація: 
 – потреба досягнення; 
 – атрибуція (мотиваційні ознаки); 
 – досягнення мети
Структура змагальної діяльності:
 – складність програми; 
 – техніка виконання елементів; 
 – ритмічна структура елементів; 
 – композиція програм; 
 – виразність рухів
Готовність:
 – функціональна; 
 – технічна; 
 – спеціальна; 
 – психічна; 
 – тактична
Змагальні навантаження:
 – фізіологічні; 
 – психічні; 
 – фізичні
Поведінка:
 – змагальна адаптація; 
 – попередній досвід; 
 – суперники; 
 – судді; 
 – партнери; 
 – тренер; 
 – глядачі.

Зовнішні підсистеми й їхні показники
Організація змагань: 
 – підготовчі; 
 – підвідні; 
 – контрольні; 
 – відбірні; 
 – головні
Суддівство: 
 – правила змагань; 
 – положення про змагання; 
 – суддівська колегія; 
 – формування суддівських бригад
Умови функціонування: 
 – державні і громадські організації; 
 – матеріально-технічна база; 
 – особливості місця проведення; 
 – медичне забезпечення; 
 – режим життя; 
 – харчування; 
 – відновлення; 
 – матеріальне стимулювання.
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вимогам, однак у більшості випадків не дозволяє ра-
ціонально розподіляти елементи в часі для того, щоб 
період оптимальної готовності до виконання елемента 
збігся б з відповідним місцем у музичному супроводі.

При складанні програми провідною і визначаль-
ною ланкою повинен бути вибір оптимального чергу-
вання елементів і їхнього розташування на площадці.

Музична композиція повинна бути, безумовно, 
цільною, гармонічною, але в кожному разі її структура 
повинна бути підпорядкована конструкції програми.

Варто підкреслити, що вибір оптимальної по-
слідовності елементів, їх раціональне розташування 
на площадці при грамотному підборі і монтажі му-
зичного супроводу не тільки підвищує стабільність 
виконання елементів і їх якостей, але в остаточному 
підсумку дозволяє істотно підвищити виразність й ес-
тетичний рівень програми.

Розглядаючи тимчасову структуру короткої про-
грами, необхідно відзначити два компоненти, які ма-
ють важливе значення: порядок проходження елемен-
тів; інтервали часу між елементами.

Педагогічні спостереження, суддівство автором між-
народних змагань по фігурному катанню на ковзанах, 
аналіз виступів найсильніших фігуристів світу дозволи-
ли представити структуру і зміст їх змагальних програм 
як модельні характеристики, у яких зустрічаються різні 
варіанта проходження елементів. Узагальнення цих варі-
антів і їхнє порівняння, сучасні вимоги правил змагань 
дозволили розробити структуру короткої програми, що 
відповідає комплексу необхідних умов.

Відповідно до вимог Міжнародної Спілки Ковза-
нярів (МСК), які виходять із логіки сприйняття корот-
кої програми як спортивного видовища, можуть бути 
сформульовані певні правила розташування елемен-
тів. Сутність вимог МСК полягає в тому, що основне 
завдання фігуриста при виконанні програми – демон-
страція на високому технічному рівні всіх основних 
груп елементів. В зв’язку з цим, тренеру необхідно 
вибрати таке розташування запропонованих елемен-
тів на льодовій арені, що дозволило б найбільш яскра-
во представити рівень володіння фігуристом кожним 
з елементів. Успішне рішення цього завдання багато 
в чому визначає базову оцінку як за техніку, так і за 
артистичність виконання.

Коротка програма містить у собі три елементи 
обертального характеру: обертання зі зміною ніг і по-
зицій (для чоловіків) і заклон (для жінок), комбіно-
ване обертання і стрибок в обертання. Для того щоб 
програма виглядала більш збалансованою доцільно 
розташовувати обертання не далі, чим центральна 
поздовжня вісь ковзанки поруч із синіми і червони-
ми лініями. Фінальне обертання краще виконувати в 
центрі, а два попередніх – на синіх лініях. Непроду-
маний вибір місць обертань часто створює враження, 
що обертання виконуються в одній частині ковзанки, 
а стрибки – в іншій. Крім того, розміщення обертань 
у кутах і протилежного від суддів борта «знижує» 
значимість цих елементів, погіршує їхнє сприйняття, 
особливо – у фігуристів невеликого росту.

Коротка програма включає також три стрибкових 
елементи: каскад, аксель в 2-3 оберти або інший стри-
бок в 3-4 об. стрибок, виконуваний після комбінації 

кроків: у три або чотири оберти для чоловіків, у два 
або три оберти – для жінок.

При розташуванні стрибкових елементів у програ-
мі, у першу чергу тренеру варто враховувати індивіду-
альні особливості фігуристів, їхню технічну майстер-
ність, функціональні можливості.

Успішне складання програми може бути досягнуто 
лише на основі високого рівня базових показників, які 
визначають майстерність фігуриста. До них ставиться: 
вільне й невимушене ковзання, крокова і стрибкова 
підготовка, вміння обертатися, виразність, емоційність. 
Збалансованість майстерності фігуриста і уміла побу-
дова його змагальної програми, визначають успішність 
його виступу на відповідальних змаганнях.

Проаналізувавши модельні характеристики по-
будови довільних програм висококваліфікованих 
фігуристів-чоловіків, слід зазначити, що їхні компо-
зиції складаються, в основному, з 12-15 елементів. У 
довільній програмі передбачається в першу чергу ви-
конання надскладних стрибків в 4 і 3 оберти з різних 
підходів, а також каскаду або комбінації із цих стриб-
ків. Для збалансованості довільної програми потрібне 
виконання не менш трьох обертань, різноманітних до-
ріжок, рухів по всьому полю.

Найскладніші стрибкові елементи виконуються 
на початку програми, потім відповідно до обраного 
музичного супроводу розташовують інші необхідні 
елементи у фігурному катанні на ковзанах. Порівню-
ючи структуру і зміст довільних програм фігуристів 
чоловіків можна укласти, що спортсмени, які мають 
найвищий рейтинг у світі розташовують стрибки най-
вищої координаційної складності не тільки на початку 
програми, але й у середині і у фіналі її. Це розумі-
ється високим рівнем їхньої спортивної майстерності, 
тренованості, стабільністю виконання надскладних 
елементів, психологічною стійкістю до емоційно-
стресових ситуацій. 

Треба визначити, що таке складне розташування 
елементів в програмі заохочується технічною брига-
дою суддів. 

Тренер повинен враховувати, що успішне скла-
дання програми може бути досягнуто лише на осно-
ві високого рівня базових показників, які визначають 
майстерність фігуриста. До них ставиться: вільне й 
невимушене ковзання, крокова і стрибкова підготовка, 
вміння обертатися, виразність, емоційність. Збалансо-
ваність майстерності фігуриста і уміла побудова його 
змагальної програми, визначають успішність його ви-
ступу на відповідальних змаганнях.

Вивчивши структуру довільних програм висо-
кокваліфікованих фігуристок-жінок можна зробити 
висновок про те, що самі складні стрибкові елемен-
ти вони виконують на початку програми. Кількість 
елементів у довільних програмах жінок коливається 
від 12 до 15 елементів. Відзначається тенденція до 
збільшення елементів у порівнянні з фігуристами-
чоловіками за рахунок включення в композиції різ-
номанітних спіралей, заклонів, шпагатів, необхідних 
для прикраси програм. 

Найпоширеніші варіанти побудови довільних про-
грам в одиночному катанні дозволили розробити схему 
зразкового їхнього змісту. На початку програми (1-5 
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елем.) виконуються складні каскади і окремі стрибки, 
саме вони можуть виконуватись один за одним.

У середині програми (6-10 елем.) (у довільній части-
ні програми) фігуристи виконують спіралі, різноманітні 
обертання і стрибки, якими вони стабільно володіють. 
Заключна частина, як правило, складається з доріжки 
(по прямій, по колу або діагоналі), комбінованого обер-
тання або стрибка в обертання і нескладних стрибків.

Велика роль при побудові змагальних композицій 
приділяється сполучним крокам, різним зв'язкам, які 
не є запропонованими, але прикрашають програму, 
підкреслюють майстерність фігуриста і його індиві-
дуальність.

Довільна програма в парному катанні складається 
звичайно з 14-17 елементів, які і забезпечують її зба-
лансованість.

Спочатку програми фігуристи виконують найбільш 
складні елементи: підкрутки в 3 оберти, трьохобертні 
стрибки або каскади з ними, викиди в 3 оберти, бага-
тообертні підтримки з різними хватами і положеннями 
партнерки в упорі. У парному катанні особливе значен-
ня приділяється синхронності виконання елементів.

У довільному танці всі запропоновані елементи 
звичайно розташовуються рівномірно відповідно до 
характеру музичного супроводу. Технічна майстер-
ність танцюристів визначається складністю виконан-
ня елементів, точністю, синхронністю, і впевненість 
виконання, розмаїтістю елементів, насиченістю тан-
цювальними рухами.

При побудові та тренуванні змагальних програм 
тренер повинен звертати увагу на наступні критерії: 
1. Майстерність володіння ковзанами (Skating Skills). 

Передбачає загальну якість ковзання: контроль 
над ребрами і плавність руху по поверхні льоду 
(реберність, кроки, повороти і т.д.), чіткість техніки 
і використання невимушеної потужності (сили) для 
прискорення і варіацій швидкості. 

2. Переходи, сполучні рухи між елементами 
програми(Transition). Включає розмаїтість і склад-
ну роботу ніг, позицій, рухів і хватів, що з’єднують 
елементи. 

3. Виконання (Execution). Це фізична, емоційна і 
інтелектуальна захопленість фігуриста втілена 
в реалізацію музичних і хореографічних цілей, 
майстерність виконання, стиль і індивідуальність.

4. Хореографія – композиція (Composition). Виражає 
розвиток ідеї програми, оригінальне розташу-
вання всіх типів рухів відповідно до принципів 
пропорційності, єдності, простору, малюнка, струк-
тури і вираження думки.

5. Інтерпретація (Interpretation). Передбачає рухи, 
що виконують без зусиль в ритм музики, виразу 
стилю, характеру і ритму музики, використання 
майстерності для відбиття музичних нюансів. 
Тому, до основ, на яких базується технічна май-

стерність фігуриста, варто віднести поставу, що по-
ліпшує якість ковзання на ребрах і стиль, розвинений 
відповідно до музики. Оскільки, стиль – чітко сфор-
мульована манера виразу свого бачення добутку, то 
в цьому компоненті оцінюється свідомий розвиток 
підходящого стилю, а не тільки природний стиль ка-

тання фігуриста. Фігурист може вибрати стиль, що 
представляє історичне або сучасне бачення музики, 
інші форми мистецтва танцю, такі як етнічну, імпресі-
оністську або будь-яку іншу з величезного числа мож-
ливих. Однак всі бачення музики повинні показувати 
глибину її розуміння за допомогою обраного стилю. 

Для теперішньої виразності в довільній компози-
ції фігурист повинен використати свою технічну май-
стерність руху всього свого тіла, що виникають при 
цьому емоції, вираження особи і його емоції.

Цей компонент включає не тільки підходящі добре 
виконані рухи, але й енергію, що залишає в переко-
нанні, що фігуристи вірять у ті образи, які самі ство-
рюють. У композиції повинна бути втілена щирість 
почуттів, глибина і повна захопленість образом.

Висновки. 
При вдосконаленні змагальних програм, тренер 

повинен велику увагу приділяти вихованню у свого 
спортсмена легкості виконання рухів, особливо стриб-
ків і обертань. Втрата центра обертань, наявність зуб-
ців на розбігах, недокрути при виконанні стрибків, 
торкання льоду руками або вільною ногою при призем-
ленні в стрибках, падіння є прикладами явних помилок 
у техніці виконання. Всі елементи довільної програ-
ми (стрибки, обертання, доріжки кроків і, особливо, 
ковзання, робота ніг, складність і розмаїтість кроків) 
враховуються в оцінці за технічність і оцінюються від-
повідно до їх достоїнств, по складності представлених 
рухів. Враження легкості рухів і впевненості катання 
створюється в довільній програмі від технічно пра-
вильно виконаних елементів, особливо від ковзання, 
сполучних кроків і різних рухів під музику, виконаних 
з гарною поставою і відповідним стилем.

Проведене дослідження не вичерпує всіх завдань, 
пов’язаних з процесом навчання майбутніх фахівців-
тренерів з фігурного катання на ковзанах. Подальшого 
дослідження потребують: питання оптимізації проце-
су навчання майбутніх тренерів –викладачів, пробле-
ми методичного й дидактичного забезпечення цього 
процесу сучасними засобами; розробка теоретичних 
та методичних засад підготовки викладачів – тренерів 
з фігурного катання на ковзанах на факультетах підви-
щення кваліфікації. 
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Анотації:
Обгрунтувано методологію зма-
гальної діяльності кваліфіко-
ваних фігуристів. Розроблена 
модель спеціальної підготов-
леності майбутніх педагогів-
тренерів. Показано напрямки 
використання системи знань 
на основі вивчення й урахуван-
ня тенденцій та особливостей 
розвитку даного виду спорту. 
Розроблено методичні засади 
технології навчання майбутніх 
тренерів-викладачів з ураху-
ванням особливостей підготов-
ки кваліфікованих спортсменів 
до змагань. Розроблена мето-
дика побудови індивідуальної 
стратегії і тактики тренувальних 
і змагальних дій.

Медведева И.М. Методика обучения буду-
щих тренеров-преподавателей по фигур-
ному катанию на коньках особенностям 
подготовки квалифицированных спортс-
менов к соревнованиям. Обоснована ме-
тодология соревновательной деятельности 
квалифицированных фигуристов. Разработана 
модель специальной подготовленности буду-
щих педагогов-тренеров. Показаны направле-
ния использования системы знаний на основе 
изучения и учета тенденций и особенностей 
развития данного вида спорта. Разработаны 
методические основы технологии обучения 
будущих тренеров-преподавателей с учетом 
особенностей подготовки квалифицированных 
спортсменов к соревнованиям. Разрабо-
тана методика построения индивидуаль-
ной стратегии и тактики тренировочных и 
соревновательных действий.

Medvedeva I.M. Methodical basis 
of the education technology of the 
specialist-trainer in the figure skating 
on ice competitive activity in high-
performance figure skaters. Methodology 
of competition activity of skilled figure 
skaters is reasonable. The model of the 
special preparedness of future teachers-
trainers is worked out. Directions of the 
use of the system of knowledge are shown. 
The necessity of account of tendencies 
and features of development of this type 
of sport is marked. Methodical bases of 
technology of teaching of future trainers-
teachers are worked out. The features 
of preparation of skilled sportsmen are 
shown to the competitions. The methods 
of construction of individual strategy and 
tactic/pl of trainings and competition 
actions are worked out.

Ключові слова:
фігурне катання, особливості, 
тенденції, змагальна діяльність. 
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Методика навчання майбутніх тренерів-викладачів  
з фігурного катання на ковзанах особливостям підготовки 

кваліфікованих спортсменів до змагань
Медведєва І.М.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Вступ.1

Розробка моделі спеціальної підготовленості фа-
хівців у фігурному катанні на ковзанах припускає, у 
першу чергу, обґрунтування методології системи зма-
гальної діяльності кваліфікованих спортсменів у виді 
спорту й проведення в даному напрямку спеціальних 
досліджень. 

Характеристика спорту, як властиво змагальної ді-
яльності [3] підкреслює особливу роль у ньому зма-
гальних розпочинань і відносин, у силу яких змаган-
ня, займають центральне місце в спортивному житті.

Довгий час зусилля фахівців були спрямовані на 
вдосконалення методологічних основ спортивного 
тренування, і тільки в останні роки спостерігається 
підвищений інтерес вчених і практиків до вивчення 
змагальної діяльності спортсменів [3,4].

На відміну від існуючих раніше підходів, у цей 
час, теорія спортивних змагань і змагальна діяльність 
спортсменів розглядаються не як природне продо-
вження теорії спортивного тренування, а виступають 
стосовно неї в якості первинного системоутворюючо-
го фактора, що визначає структуру й зміст всієї систе-
ми підготовки спортсменів [5]. 

Робота виконана за планом НДР національного пе-
дагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та 

впровадженні методичних засад технології навчання 
майбутніх тренерів-викладачів з урахуванням осо-
бливостей підготовки кваліфікованих спортсменів до 
змагань. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань були використані наступні теоретичні та ем-
піричні методи: аналітичний, узагальнення, системно 
– структурний, моделювання, педагогічні спостере-
© Медведєва І.М., 2010

ження, анкетування, тестування, експериментальний, 
методи статистичної обробки фактичного матеріалу. 

Результати дослідження. 
При високому рівні технічної і фізичної підготовле-

ності фігуриста вирішальним фактором високих спор-
тивних досягнень є психологічна змагальна готовність. 

У сучасному фігурному катанні ускладнення до-
вільних програм іде не тільки за рахунок включення 
багатообертних стрибків, більша роль приділяється 
каскадам і комбінаціям, що складаються з декількох 
виконуваних послідовно один за іншим стрибків, різ-
номанітним обертанням. Нерідко зриви відбуваються 
через зниження мобілізованності, зібраності фігурис-
та при виконанні саме тих елементів, які він вважає 
найбільше легкими. Правильно розподіляючи увагу, 
контролюючи себе при виконанні всіх елементів про-
грами, фігурист вчиться уникати грубих погрішнос-
тей. Включення в тренувальні заняття різноманітних 
завдань (виконання стрибка з різних підходів у спо-
лученні з іншими елементами) і рекомендацій, для 
організації уваги і мислення формує у фігуриста сер-
йозне відношення до виконання вправи, удосконалює 
керування рухами в складних рухових діях і підви-
щує стабільність їхнього виконання.

При дослідженнях особливостей самоконтролю у 
спортсменів [1, 2] виявилося, що звичні і випадкові 
помилки в структурі рухової навички криються в не-
усвідомлених параметрах руху.

Дослідження у фігурному катанні на ковзанах по-
казали, що пробіли в стані психічної готовності варто 
шукати саме там, де не усвідомлюються його скла-
дові. Найчастіше ці пробіли полягають у неясному 
поданні або у відсутності мети майбутніх дій, тобто 
мети тренувальних занять. Фігуристи заздалегідь не 
знають ні про зміст тренувальних дій, ні про місце да-
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ного тренування в загальній системі підготовки до ви-
рішальних стартів. Відсутність такого зв'язку не спри-
яє цілеспрямованій організації психічної активності 
на високі спортивні досягнення.

Проблема психічної готовності полягає у творчій 
і спільній для спортсмена й тренера розробці і реалі-
зації індивідуальної стратегії і тактики тренувальних 
і змагальних дій з метою мобілізації психічної актив-
ності на високі спортивні досягнення.

Стратегія психологічної підготовки полягає в ор-
ганізації оптимального стану психічної готовності до 
моменту вирішального старту.

Експериментально виявлені специфічні прийоми 
керування увагою фігуристів (за даними О. Б. Козло-
вій, 1977) до тренувальних або змагальних дій поля-
гають у наступному:
1. у змагальній діяльності завжди можна виділити 

три етапи підготовки до безпосереднього виконан-
ня змагальних дій: «до виклику на старт» – за 5-6 
учасників, «перед викликом першого учасника» і 
«перед викликом безпосередньо» (до оголошення 
оцінки попереднього учасника);

2. на етапі «до виклику» раціонально виконува-
ти ідеомоторні подання руху в цілому (короткої, 
довільної програми), тобто сконцентрувати увагу 
на самій змагальній дії (його ідеальному варіанті);

3. на етапі «перед викликом першого учасника» вар-
то перемкнути увагу на себе і регулювати власний 
рівень психічної активності (підвищуючи або зни-
жуючи по необхідності рівень порушення за допо-
могою дихальних вправ, вселяючи відчуття розсла-
блення, мобілізації, тонізації, «вживання» в образ 
музичного твору або «входження» у роль;

4. на етапі «перед викликом» до оголошення оцінок 
попереднього учасника доцільно перемкнути увагу 
на початок змагальної дії і сконцентрувати його на 
ідеальному варіанті початку вправи, пов'язаного з точ-
ним запуском рухового стереотипу змагальної дії.
У кожного спортсмена існують свої прийоми на-

лаштування перед виконанням змагальної дії, але 

всі вони повинні бути багато разів перевірені на 
тренувальних заняттях і максимально наближені до 
змагальної ситуації (контрольні прокати). Іншими 
словами, до моменту змагань у спортсмена, який роз-
раховує на високі досягнення, повинен бути повністю 
організований, керований свідомим контролем і до-
ведений до автоматизму, стан психічної готовності 
до виконання змагальної програми. Автоматизм на-
лаштованності рухових стереотипів можливий лише 
на основі самоврядування процесом уваги, для чого 
необхідно оптимальний стан психічної готовності до 
виконання тренувальних і змагальних дій.

У табл. 1. представлені результати психолого-
педагогічного обстеження по основним параметрам 
тренувального навантаження при зіставленні з дани-
ми про психічний стан майстра спорту міжнародного 
класу Ю. Л., бронзового призера чемпіонату Європи в 
період підготовки до першості України.

Проведені дослідження показали наступне:
підсумкова самооцінка психічного стану залежить • 
від часу майбутнього тренування. Чим вона трива-
ліше, тим нижче оцінка спортсменом власного пси-
хічного стану;
підсумкова самооцінка готовності взаємозалежна • з 
пульсом «готовності» (пульс сидячи) до майбутньої 
діяльності;
чим вище пульс «готовності», тим вище підсумкова • 
самооцінка;
чим триваліше тренування, тим більше зривів до-• 
пускає спортсменка;
з кількістю зривів у тренуванні вірогідно пов'язаний • 
рівень пульсу в спокої (пульс сидячи). Чим вище 
пульс спокою, тим більша кількість зривів допускає 
спортсменка;
кількість зривів у тренуванні залежить від склад-• 
ності тренування; чим більше складних елементів 
– більше спостерігається зривів;
складність тренування вірогідно пов'язана з кількіс-• 
тю стрибків і залежить від загальної інтенсивності 
тренування;

Таблиця 1.
Результати психолого-педагогічного обстеження по основним параметрам  

тренувального навантаження при зіставленні з даними про психічний стан майстра спорту  
міжнародного класу Ю. Л. у період підготовки до чемпіонату України
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17 14 16 2 116,5 48 1,42 192 45 1
18 15 16 1 115,0 74 1,51 362 70 13
19 16 19 3 117,0 54 1,30 341 63 12
21 17 18 1 131,0 74 1,96 426 51 14
22 14 19 5 140,0 48 1,48 278 35 1
23 15 18 3 120,5 78 2,09 276 42 5
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чим вище рівень пульсу «готовності» (пульс стоя-• 
чи), тим більше різниця пульсу (різниця між рівнем 
пульсу «готовності» і «спокою».

Центральним сполучним показником у цьому ви-
падку з'явився показник якості тренувальних занять 
(показник кількості зривів). Відповідальні змагання 
при націленості спортсмена на досягнення в них мож-
ливо високого результату бажають від нього гранич-
ної психічної мобілізації і надзвичайно напруженої 
складної саморегуляції психічного стану в екстре-
мальних ситуаціях [6]. 

Незважаючи на те, що фігуристи при виконанні 
змагальних програм безпосередньо не зіштовхуються 
із суперниками, для них тактика виражається в досить 
складній установці, з огляду на щорічні вимоги МСК: 
технічно і стабільно виконати елементи фігурного ка-
тання, показати найкращі сторони композиційного і 
художнього рішення своєї програми.

Засобами непрямого впливу на суперника, у фі-
гурному катанні на ковзанах є досягнутий результат 
у ході змагань.

Таким чином, тактика фігуриста на змаганнях по-
лягає в оптимальному прокаті змагальної програми і 
тим самим прагненням до завоювання кращого місця, 
що відповідає його реальним можливостям.

У процесі безпосередньої підготовки до виступу 
на змаганнях тактика фігуриста може змінюватися. На 
зміну тактики впливають ряд факторів.

По-перше, стан і рівень підготовленості фігурис-
та на момент участі його в даних змаганнях. Слабка 
технічна і фізична підготовленість фігуриста обмеж-
ує можливість застосування їм різноманітної і гнучкої 
тактики.

По-друге, проведене напередодні першого дня зма-
гань жеребкування стартових номерів (прокат програ-
ми до або після основних суперників) відіграє істотну 
роль у рішенні тактичних завдань, поставлених перед 
спортсменом на даних змаганнях.

По-третє, якість льоду, стан спортивного інвента-
рю також можуть внести зміни в хід спортивної бо-
ротьби.

Основними засобами оволодіння і удосконалення 
тактичних дій у фігурному катанні на ковзанах є бага-
торазове повторення змагальної програми при постій-
ному контролі за стабільним виконанням найбільш 
складних елементів.

Способами реалізації тактичних завдань, які вини-
кають безпосередньо в процесі змагань, є практичні 
елементи спортивної тактики. До них ставляться ва-
ріанти передстартових розминок залежно від жереб-
кування, індивідуального стану спортсменів і їхньої 
готовності до змагань. 

Фізіологічні дослідження Hill [ 1956] й De Vries[ 
1966], Дж. Дункан Мак-Дугалл, Говард Э. Уенгер 
[1998] виявили, що розминка підвищує температуру 
м'язів, у результаті чого збільшується сила і швидкість 
скорочення м'язів, що сприяє збільшенню спортивного 
результату. Підготовлені розминкою м'язи краще про-
тидіють ефекту, що травмує їх в результаті вибухових 
напруг. В умовах стартового стресу надзвичайно важ-

ливо правильно збалансувати зміст розминки у фігур-
ному катанні на ковзанах, тому що час її обмежений 
правилами змагань до 6 хв. як перед короткою, так і 
довільною програмами. В склад завдань, які повинна 
вирішувати розминка фігуристів безпосередньо перед 
змаганнями, входять:

підготовка функціональних систем організму • 
спортсменів до виступу на змаганнях;
забезпечення 100%- ної надійності виконання еле-• 
ментів у короткій і довільній програмах;
зняття зайвого стартового хвилювання;• 
визначення площадки і якості льоду, розподіл про-• 
грами по площадці;
тактичні завдання: демонстрація суперникам своєї • 
сили, завоювання симпатій глядачів і суддів за допо-
могою виконання нового відмінно освоєного ефек-
тного елемента, що має психологічний вплив на су-
перників і суддів.

До практичних елементів спортивної тактики 
можна віднести варіанти прокату змагальної програ-
ми (залежно від прокатів своїх основних суперників). 
Під цим мається на увазі або прокат програми із вклю-
ченням найбільш складних ризикованих елементів, 
або залежно від ситуації, прокат програми без ризи-
ку і погрішностей, з менш складними елементами. В 
результаті проведених досліджень за змістом перед-
стартових розминок свідчить про те, що при побудові 
моделі розминки тренерам необхідно керуватися на-
ступними положеннями:

Передстартова розминка не повинна бути повто-
ренням тренувального заняття фігуристів, а є засобом 
підготовки функціональних систем організму спортс-
менів до надійного прокату запланованої короткої 
програми. Послідовність чергування функціональної 
спрямованості елементів така:

швидкісна робота разом з динамічною рівновагою • 
(один – два кола швидкого ковзання вперед та назад 
по периметру ковзанки, одна – дві більше складні 
доріжки кроків по прямій із включенням поворотів, 
зі зміною ритму і високою частотою роботи ніг);
швидкісно-силова – виконання простих стрибків • 
(1-2 рази);
вестибулярний апарат готується за допомогою вико-• 
нання роздільних обертань (один раз) в одиночному 
катанні й виконання тодеса в парному катанні;
силова робота – виконання в парному катанні під-• 
тримок (1 раз) або підкруток (1 раз);
вестибулярний вплив – виконання комбінованого • 
обертання (1 раз);

Якщо учасники виступають після розминки під 
першим стартовим номером, то комбіноване обертан-
ня не слід включати в розминку через сильне напру-
ження й довге відновлення, що може значно погірши-
ти тонку координацію рухів;

висновок – прискорення, 1 коло для підготовки ЧСС • 
і зняття зайвого хвилювання.

Між розминкою і початком змагального прокату 
необхідно для відновлення не менш 4 хв.;

У парному катанні розминка партнерів в основно-
му проводиться роздільно;
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Сумарне навантаження льодової розминки не по-
винно перевищувати 20 – 25% навантажень короткої 
програми.

На розминці перед виконанням довільної про-
грами на змаганнях в порівнянні з розминкою перед 
короткою програмою фігуристами виконується вели-
ка кількість елементів, вища складність виконаних 
елементів. Таке збільшення основних кількісних по-
казників передстартових розминок перед виконанням 
довільної програми обумовлюється змістом безпосе-
редньо змагальних навантажень фігуристів, тому що 
індивідуальна довільна програма містить у три рази 
більше елементів і триває у два рази довше за часом у 
порівнянні з короткою програмою.

Висновки.
Вищенаведений матеріал включається в методичні 

заняття з майбутніми тренерами-викладачами з фігур-
ного катання на ковзанах з дисципліни «Спортивно-
педагогічне вдосконалення». Програма дисципліни зі 
спортивно – педагогічного вдосконалення передбачає 
формування професійно-педагогічних знань, вмінь та 
навичок, необхідних тренеру з обраного виду спорту.

Навчальні заняття проводяться у формі методич-
них і практичних занять, навчальної практики.

На методичних заняттях розбираються питання 
щодо рухових вмінь і навичок, основ теорії керування 
рухами, теоретичних аспектів технічного вдоскона-
лення, психолого-педагогічних характеристик діяль-
ності тренера-викладача та ін.

На практичних заняттях студенти вивчають і вдо-
сконалюють уміння та навички у проведенні частин 
занять з окремих видів спорту в обраному виді спорту, 
суддівстві змагань.

Навчальна практика проводиться з метою сформу-
вання у студентів професійно-педагогічні вмінь та на-
вичок необхідних для самостійної роботи.

Облік успішності студентів ведеться у формі по-
точної атестації і заліку в терміни, що передбачені на-
вчальним планом.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем навчання 
майбутніх тренерів-викладачів з фігурного катання 
на ковзанах особливостям підготовки кваліфікованих 
спортсменів до змагань.
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Аннотации:
Рассмотрены причины формирова-
ния негативного отношения студен-
тов к занятиям по физическому вос-
питанию. В эксперименте принимало 
участие 125 студентов в возрасте 
18-20 лет. Приведены результаты ди-
агностики особенностей восприятия 
студентами их взаимоотношений с 
профессорско-преподавательским 
составом учебного заведения. 
Выявлены ценностные ориентации 
у современных студентов. Отмечает-
ся, что наиболее значимыми для них 
является индивидуальный подход и 
хорошее отношение преподавателя. 
Также – практические, теоретические 
занятия, разнообразие в занятиях.

Попічєв М.І. Педагогічний аналіз 
діагностики студентів юридичного 
інституту, які відвідують дисципли-
ну «Фізичне виховання». Розглянуто 
причини формування негативного від-
ношення студентів до занять з фізич-
ного виховання. В експерименті брало 
участь 125 студентів у віці 18-20 років. 
Наведено результати діагностики осо-
бливостей сприйняття студентами їхніх 
взаємин із професорсько-викладацьким 
складом навчального закладу. Виявле-
но ціннісні орієнтації в сучасних сту-
дентів. Відзначається, що найбільш 
значимими для них є індивідуальний 
підхід і добрі стосунки викладача. Та-
кож – практичні, теоретичні заняття, 
розмаїтість у заняттях.

Popichev M.I. The pedagogical analysis 
of diagnostics of students of the legal 
institute visiting discipline “physical 
training”. Reasons of forming of negative 
relation of students are considered to 
employments on physical education. In an 
experiment took part 125 students in age 
18-20 years. The results of diagnostics 
of features of perception are resulted by 
the students of their mutual relations with 
professorial-teaching by composition of 
educational establishment. The valued 
orientations are exposed for modern 
students. It is marked that most meaningful 
for them is individual approach and good 
relation of teacher. Also are practical, 
theoretical employments, variety in 
employments.

Ключевые слова:
мотив, состояние, установка, диаг-
ностика, индивидуальность, мето-
дика, жизнедеятельность. 

мотив, стан, установка, діагностика, 
індивідуальність, методика, життєді-
яльність.

motive, condition, installation, diagnostics, 
individuality, technique, ability to live.

Педагогический анализ диагностики студентов юридического 
института, посещающих дисциплину «Физическое воспитание»

Попичев М.И.
Крымский юридический институт Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого

Введение. 1

В настоящее время в высшем учебном заведении 
очень важно добиться от студентов понимания того, 
что такое здоровый образ жизни, выработать у них 
осознанное стремление к нему. Не менее важным во 
время занятий физической культурой являются кон-
троль со стороны преподавателя психофизиологиче-
ского состояния студента и оценка динамики измене-
ния его показателей (Дружилов С.А., Радугин А.А.). 

Следует отметить, что особенностью психологии 
многих студентов при занятии любой деятельностью, в 
том числе, и физическим воспитанием, является стрем-
ление к получению наивысших результатов быстро и, 
конечно же, с минимальным приложением усилий. Со-
знание молодых людей, к сожалению, часто срабаты-
вает таким образом, что сами по себе положительные 
результаты их деятельности и позитивные изменения 
в состоянии здоровья не являются стимулом для за-
нятия такой деятельностью в последующем. Сегодня 
мотивация студентов на посещение занятий по физи-
ческому воспитанию нередко сводится лишь к тому, 
чтобы получить зачёт либо предотвратить возможные 
негативные последствия со стороны администрации 
учебного заведения (Волков В.П., Горбунов Г.Д., Сен-
тябрев М.Н.). Обусловлено это тем, что для большин-
ства молодых людей здоровье представляет категорию 
абстрактную, которая еще не имеет для них актуаль-
ности; ведь мало кого в молодом возрасте беспокоят 
серьёзные проблемы со здоровьем. В то же время для 
того, чтобы предотвратить у студентов возможные про-
блемы со здоровьем в будущем, привить им навыки 
профилактики заболеваний, хотелось бы добиться от 
них осознанного отношения к цели посещения занятий 
и глубоких знаний в области физической культуры. 

Работа выполнена по плану НИР Крымского юридиче-
ского института Национальной юридической акаде-
мии Украины имени Ярослава Мудрого.

© Попичев М.И., 2010

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: на основе данных проведенной 

психолого-педагогической диагностики студентов вы-
явить понимание молодежью здорового образа жизни 
и причины формирования негативного отношения к 
занятиям по физическому воспитанию. 

Задачи: 
Выявление психологически проблемных студентов, • 
обладающих индивидуальными особенностями 
восприятия их жизнедеятельности.
Диагностика особенностей восприятия сту-• 
дентами их взаимоотношений с профессорско-
преподавательским составом учебного заведения.
Диагностика показателей напряжённости, отчуж-• 
дённости, конфликтности, агрессивности студентов 
в межличностных отношениях.
Выявление ценностных ориентаций у современных • 
студентов.
Разработка мотивационного пакета с целью при-• 
влечения студентов к занятиям физическим воспи-
танием, в частности, и к ведению здорового образа 
жизни в целом.
Сравнительный анализ результатов диагностики • 
студентов различных курсов, групп; гендерные раз-
личия.

Организация и методика исследования.
В Крымском юридическом институте Националь-

ной юридической академии имени Ярослава Мудрого 
была проведена психолого-педагогическая диагно-
стика студентов, посещающих дисциплину «физиче-
ское воспитание», на предмет их отношения к данной 
учебной дисциплине и понимания ими составляющих 
здорового образа жизни. 

Психолого-педагогическая диагностика проводи-
лась в период с 17 февраля по 7 марта 2010 года. Было 
продиагностировано 125 студентов 1, 2, 3 курсов акаде-
мии: на 1 курсе – студенты 11, 12, 13 групп; на 2 курсе 
– 21, 22, 23 и 24 групп; на 3 курсе – 31, 32 и 34 групп.
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При проведении диагностики использовался диа-
гностический инструментарий:
1) анкета, составленная с целью:

исследования картины спортивной жизни студентов;• 
выяснения предпочитаемых студентами видов • 
спорта;
сопоставления идеальной и реальной ситуации;• 
выявления образа идеального занятия по физиче-• 
скому воспитанию;
выявления ценностных предпочтений студентов • 
во взаимоотношениях с преподавателем по физи-
ческому воспитанию;
исследования самочувствия студентов после за-• 
нятий по физическому воспитанию;
исследования особенностей образа жизни и ра-• 
циона питания студентов (вредные привычки, 
особенности питания);
выявление ассоциаций у студентов по поводу по-• 
нятия «физическое воспитание», а также пред-
ставлений студентов о смысле занятий физиче-
ским воспитанием.

2). Модификация рисованного апперцептивного теста 
(РАТ) – проективная методика, состоящая из 8 кон-
турных сюжетных картинок, на которых схематич-
но изображены человеческие фигурки (две, иногда 
– три) в различных ситуациях. Применение данной 
методики позволяет выявить особенности устано-
вок, отношений, восприятия студентами преподава-
теля физического воспитания. Студентам давалась 
следующая инструкция: «На каждой картинке изо-
бражен преподаватель и студент. Составьте, пожа-
луйста, небольшие рассказы по каждой картинке о 
том, что происходит в данный момент, какие эмо-
ции и чувства испытывают участники ситуации».

3). Опросник для выявления субъективной оценки 
межличностных отношений «СОМО», разработан-
ный С.В. Духновским, направленный на определе-
ние характеристик дисгармонии межличностных 
отношений с помощью самооценок обследуемых. 
Диагностируется степень напряжённости, отчуж-
дённости людей в отношениях, а также конфликт-
ность между ними.

4). Методика ценностных ориентаций М. Рокича.
5). Метод наблюдения, беседы.

Результаты исследования. 
Психолого-педагогический анализ результатов 

диагностики 1 курса (65 человек).
На 1-м курсе в среднем 70% юношей занимаются 

спортом, а у девушек – наоборот 70% спортом не за-
нимаются.

Юноши во всех группах с удовольствием хотели 
бы заниматься футболом и на тренажёрах. В 12 и 13 
группах среди юношей есть желающие заниматься 
плаванием, в 11 и 13 группах некоторые юноши вы-
сказали желание заниматься волейболом и баскетбо-
лом. Кроме того, в 11 группе юноши отдавали свое 
предпочтение занятиям восточными единоборствами. 
Что касается девушек, то во всех группах они хоте-
ли бы заниматься танцами и аэробикой, плаванием, 
лёгкой атлетикой и гимнастикой. В 11 группе есть де-

вушки, которые с желанием бы занимались теннисом, 
волейболом и баскетболом, а в 13 группе – посещали 
бы тренажёрный зал.

Важно, что на занятиях по физическому воспита-
нию около половины опрошенных студентов предпо-
читало бы заниматься активно, следуя инструкциям 
преподавателя, поскольку это способствует физиче-
скому развитию. 30% студентов высказали мнение о 
необходимости заниматься лишь отдельными вида-
ми спорта по интересам. Оставшиеся 20% студентов 
предпочли бы делать то, что хотят сами, а не выпол-
нять задания преподавателя.

Несмотря на то, что около 80 % студентов в сво-
их ответах проявили интерес к занятиям по физиче-
скому воспитанию, посещаемость ими занятий не 
всегда высока. Подобное расхождение в написанном 
студентами и того, что имеется в реальности, вероят-
но, связано с тем, что студенты желали бы заниматься 
спортом, но в то же время в силу своей загруженности 
они отдают предпочтение более «важным», профили-
рующим дисциплинам. Кроме этого, следует иметь в 
виду, что занятия спортом требуют высокой степени 
организованности и системности, по сути, это – труд, 
который, вероятно, в силу некоторой лености студен-
там не всегда по плечу. 

Отвечая на вопрос об идеальном, по представлени-
ям студентов, занятии по физическому воспитанию, 
большинство из опрошенных юношей 1-го курса вы-
сказало мысль о том, что в их представлении занятия 
по физическому воспитанию связаны с физическим 
развитием. Для студентов мужского пола из 11 и 13 
группы занятия ассоциируются со здоровьем. Для де-
вушек всего 1-го курса представления о занятиях по 
физическому воспитанию – это, в первую очередь, об-
ретение здоровья, а потом уже физическое развитие. 
И лишь для 30% студенток 1-го курса данный пред-
мет ассоциируется с положительными эмоциями, от-
дыхом, развлечениями и красотой.

В идеале для студентов 1-го курса не является 
принципиальным, какие задания дает им преподава-
тель. Самое значимое для всего курса в преподавателе 
– это хорошее профессиональное отношение и инди-
видуальный подход к студентам. Для юношей 12 и 13 
групп самым значимым является наличие у препода-
вателя не только практических, но и теоретических 
знаний. Юноши и девушки 11 группы на первое место 
поставили индивидуальный подход преподавателя к 
студентам, а лишь затем – хорошее отношение. 

Таким образом, мотивация студентов на занятия по 
физическому воспитанию обусловлена методикой пре-
подавания, в которой сочетаются индивидуальный под-
ход, высокий профессионализм и доброжелательное 
отношение к студентам. Важность индивидуального 
подхода преподавателя к студентам при этом выходит 
на первое место, поскольку отсутствие такового даже 
при условии весьма доброжелательного отношения 
преподавателя к студентам просто приводит к потере у 
них мотивации на посещение занятий. Следовательно, 
если посещаемость во время занятий высокая, то мож-
но предположить, что профессионализм преподавателя 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

62

соответствует требованиям студентов, а если низкая, 
то, возможно, целесообразно пересмотреть методику 
проведения занятий по физическому воспитанию, сде-
лав акцент на индивидуальный подход.

У студентов 1-го курса в мотивации на посещение 
занятий по физическому воспитанию наблюдаются 
некоторые противоречия. С одной стороны, студенты 
не хотели бы испытывать на себе значительные физи-
ческие нагрузки во время занятий. С другой стороны, 
все студенты без исключения отметили несколько ви-
дов спорта, которыми они бы с удовольствием занима-
лись, и подчеркнули, что для них физическое воспита-
ние – это здоровье и развитие. Несмотря на некоторую 
противоречивость во взглядах, следует отметить, что 
готовность заниматься спортом у студентов 1-го курса 
все-таки есть, что является очень важным показателем. 
Однако в реальности многие из них спортом так и не 
занимаются, кроме того, ещё и курят, употребляют ал-
коголь. Вероятно, данное противоречие связано с от-
сутствием у студентов достаточных теоретических зна-
ний, для чего же всё-таки нужно заниматься спортом 
вообще и физическим воспитанием, в частности. 

Что касается самочувствия студентов, то, как сви-
детельствует опрос, юноши из 11 группы после за-
нятий по физическому воспитанию в большинстве 
своём испытывали прилив энергии. В 13 группе около 
80% студентов жаловались на усталость. В 12 группе 
большинство студентов не усматривало разницы в са-
мочувствии до и после занятий. Девушки всего 1-го 
курса в 60% случаев чувствовали себя уставшими.

Результаты опроса студентов по поводу образа 
жизни оказались весьма противоречивыми. Напри-
мер, в 12 группе около 50% юношей периодически 
употребляют алкоголь и курят, но вместе с тем, 100% 
из них занимаются спортом. В целом не менее 70% 
студентов 1-го курса включают в свой рацион питания 
витамины; курят в среднем менее половины студен-
тов. Примечательно, что среди студентов 13 группы 
многие юноши, которые жаловались на усталость по-
сле занятий, курят. Алкоголь, в среднем, употребляют 
лишь около четверти студентов всего курса. Фрукты, 
овощи, сухофрукты включают в свой рацион около 
80% студентов курса. 

Показатели напряжённости и отчуждённости у 
юношей средние либо низкие, что может свидетель-
ствовать о том, что они чувствуют себя в обществе от-
носительно гармонично, расслабленно, но в кризис-
ных ситуациях могут быстро мобилизоваться. А вот 
показатели конфликтности и агрессивности у юношей 
во всех группах выше среднего (кроме 13 группы, у 
которых показатели низкие), что может свидетель-
ствовать о готовности пойти на конфликт и проявить 
агрессию. Вероятно, это можно объяснить тем, что 
для мужского пола повышенный уровень агрессии на 
сегодняшний день связан с особенностями социали-
зации. Кроме того, возраст студентов 1-го курса – это 
достаточно кризисный возрастной период, когда про-
исходит распределение социальных ролей в группе; 
юношам непременно хочется продемонстрировать 
свою мужественность, независимость. 

Интересные показатели выявили девушки: уро-
вень агрессивности и конфликтности у них выше 
среднего, что, вероятно, можно объяснить процесса-
ми адаптации и распределения ролей. Кроме того, на 
данный момент в обществе происходит эмансипация 
женщин, и демонстрация некоторых мужских черт у 
представительниц женского пола не является неожи-
данной. Конечно же, значимыми факторами повы-
шенной агрессивности у девушек могут выступать 
и особенности семейного воспитания (в тех случаях, 
когда, к примеру, агрессивное поведение в семье – это 
норма), и наличие большого числа лидеров в группе 
(каждый отстаивает свою кандидатуру, при этом во-
влекая в конфликт и тех, кто лидерами не являются), 
и какие-либо проблемы личного характера (здоровье, 
отношения с противоположным полом и т.п.).

Анализ результатов выявления ценностных пред-
почтений студентов во взаимоотношениях с препо-
давателем по физическому воспитанию показывает 
следующее. Отличительной чертой у большинства де-
вушек является официально-личностное отношение к 
преподавателю («студент просит у преподавателя со-
вета»), но есть и девушки, воспринимающие препода-
вателя только как учителя (официальные отношения, 
дистанция). Кроме того, в отдельных случаях выяв-
лено наличие вербальной агрессии по отношению к 
преподавателю («студент конфликтует с преподавате-
лем», «студент злится, грубит преподавателю» и т.п.).

У юношей 11 группы отношение к преподавате-
лю является подчеркнуто официальным. При этом 
студенты отмечают послушание по отношению к 
преподавателю, но не в связи с уважением к нему, а 
из-за наличия у него властных полномочий. Кроме 
того, также отмечается наличие некоторой агрессии 
по отношению к преподавателю. У девушек из этой 
группы, в основном, присутствует установка на дис-
танцированные, официальные отношения. Некоторые 
воспринимают поведение преподавателя как несколь-
ко высокомерное, отмечают демонстрацию препода-
вателем превосходства над студентами.

В 12 группе единого восприятия преподавателя не 
выработано. Кто-то воспринимает преподавателя как 
излишне высокомерного, кто-то – как агрессивного 
или напротив, исключительно доброжелательного.

Полученные результаты могут свидетельствовать, в 
частности, о том, что отношение к преподавателю студен-
тов на данном курсе в большей степени зависит от лично-
сти студента, так как отсутствует единство восприятия. 

Психолого-педагогический анализ результатов 
диагностики студентов 2 курса (35 человек).

Среди студентов 2 курса спортом занимается око-
ло половины юношей и девушек, кроме 23 группы, 
где 100% девушек не занимаются спортом.

Идеальные представления о спорте у юношей 22 и 24 
групп ассоциируются с занятием футболом, единобор-
ствами и йогой. Занятиям на тренажёрах отдают предпо-
чтение юноши из 21 и 22 группы. В 22 группе некоторые 
также хотели бы заниматься танцами (возможно спор-
тивными), а в 24 группе – волейболом и баскетболом.

Девушки из 21 и 22 групп отдали бы предпочтение 
танцам и аэробике, в 22 и 24 группе также есть де-
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вушки, которые хотели бы заниматься теннисом, в 23 
группе – плаванием, волейболом и баскетболом.

В идеале на занятиях по физическому воспита-
нию почти все юноши и девушки предпочитали бы 
заниматься, следуя инструкциям преподавателя. Но 
в 22 группе 50% девушек на занятиях по физическо-
му воспитанию предпочли бы выполнять физические 
упражнения по своим интересам, а оставшиеся 50% – 
заниматься только определенным видом спорта.

Для большинства студентов 2-го курса физическое 
воспитание связано с представлениями о здоровье, а 
также о физическом развитии (кроме отдельных деву-
шек из 23 группы). Некоторые девушки из 23 группы 
воспринимают занятия по физическому воспитанию 
как повинность, которой они вынуждены заниматься 
для того, чтобы выполнять учебный процесс. А в 21 
и 22 группах 20% девушек воспринимают занятия по 
физическому воспитанию как отдых, способствую-
щий развитию красоты.

От преподавателя студенты хотели бы видеть, в пер-
вую очередь, хорошее отношение к себе и индивиду-
альный подход. Для студенток из 24 группы являются 
значимыми (на 3 месте) практика и теория физического 
воспитания. У девушек из 23 группы важными явля-
ются занятия по интересам. Для девушек из 21 группы 
самым значимым в занятиях по физическому воспита-
нию является разнообразие в проводимых занятиях.

Практически 50% студентов 2-го курса после заня-
тий чувствуют себя уставшими. Для 80% девушек из 
21 группы разница в самочувствии до и после занятий 
не заметна. Некоторые девушки из 22 и 23 групп ис-
пытывают приятную усталость. 

Возможно, причиной того, что преобладающее 
большинство девушек после занятий испытывает 
усталость, является не только физиологическая сла-
бость, но и психологическое отношение к занятиям 
(если они занимаются с удовольствием, видят смысл 
в этом, то, вероятно, и после занятий чувствовать себя 
будут бодро, и наоборот). Хотя низкий уровень физи-
ческой подготовленности также имеет существенное 
значение во влиянии на самочувствие. Но психологи-
ческий фактор все же при этом исключать не стоит.

Что касается образа жизни студентов 2-го курса, то 
следует отметить, что 80% из студентов курса не ку-
рят. Алкоголь почти никто не употребляет, лишь в 24 
группе 80% юношей ответили положительно, пояснив, 
что употребляют алкоголь эпизодически. Витамины в 
рацион включают около 40 % студентов. Спортом за-
нимается лишь 80% студентов из 24 группы; в других 
группах такой показатель составляет в среднем 30%. 
Фрукты, овощи в рацион включают около 85 % студен-
тов из 24 группы, а в остальных группах – лишь 50%.

Следует подчеркнуть, что студенты 2-го курса, по 
их ответам, в основном не курят. Учитывая, что ан-
кеты были анонимными, даже если ответы являлись 
не совсем правдивыми, можно предположить, что в 
сознании студентов существует установка на то, что 
курение является пагубной привычкой. Наличие та-
кой привычки, возможно, вызывает даже некоторую 
стыдливость. Это следует отметить как позитивный 
показатель, так как наличие подобных установок у 

студентов облегчает влияние на них с целью форми-
рования негативного отношения к курению.

Студенты второго курса в целом характеризуются 
отсутствием агрессии по отношению к преподавате-
лю, уважительным и дружелюбным отношением. В 
21 группе студенты в большинстве своём восприни-
мают взаимоотношения с преподавателем как офици-
альные, дистанцированные. 

Психолого-педагогический анализ результатов 
диагностики 3 курса (25 человек.)

Среди студентов 3-го курса спортом занимаются 
примерно половина девушек и 80% юношей из 31, 32 
и 34 групп.

Юноши предпочли бы заниматься футболом, на-
стольным теннисом, волейболом, баскетболом, лёгкой 
атлетикой. Девушки из 34 группы хотели бы занимать-
ся теннисом, волейболом, баскетболом, бадминтоном 
и даже футболом. Девушки из 31 и 32 групп отдают 
предпочтение танцам, аэробике, плаванию, тренажё-
рам, гимнастике, лёгкой атлетике.

В идеале на занятиях по физическому воспитанию 
большинство студентов из 31, 32, 34 групп предпочли 
бы заниматься, добросовестно следуя инструкциям 
преподавателя, а девушки из 34 группы в 50% случаев 
желали бы заниматься отдельными видами спорта.

Представления о физическом воспитании у юно-
шей 3-го курса в 70% случаев связаны с физическим 
развитием. Остальные юноши воспринимают занятия 
по физическому воспитанию всего лишь как обяза-
тельный предмет. У большинства девушек физиче-
ское воспитание ассоциируется со здоровьем, затем 
– с физическим развитием. Некоторые девушки из 34 
группы, как и отдельные юноши, воспринимают за-
нятия по физическому воспитанию просто как обяза-
тельный предмет. В то же время для 20% опрошенных 
девушек 3-го курса занятия по физическому воспита-
нию связаны с получением положительных эмоций.

Для юношей всего 3-го курса идеальный препо-
даватель, в первую очередь, -это тот, кто вносит в ти-
повые занятия разнообразие, затем – тот, кто находит 
индивидуальный подход к студентам и проявляет до-
брожелательное отношение. Не является значимым 
для них совмещение теоретических и практических 
знаний. Отличаются от других девушки 34 группы. 
Для них самое значимое в преподавателе – это хоро-
шее отношение, индивидуальный подход и сочетание 
теории с практикой. А для девушек остальных групп 
на 1-м месте – грамотные установки преподавателя на 
выполнение упражнений, предоставление студентам 
возможности заниматься тем, чем они хотят, а лишь 
затем – индивидуальный подход. Наименее значимым 
для них является хорошее отношение преподавателя 
к студенту. Полученные результаты могут свидетель-
ствовать, в частности, о том, что этих девушек полно-
стью устраивает подход преподавателя к студентам и 
они ему полностью доверяют, а хорошее отношение в 
отношениях преподавателя со студентом является нор-
мой, поэтому оно для них не выступает значимым. 

Для формирования мотивации на посещение заня-
тий по физическому воспитанию у юношей 3-го кур-
са, вероятно, целесообразно разработать специальную 
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программу таких занятий. Ведь чем старше студенты, 
тем сложнее найти к ним индивидуальный подход, 
поскольку у них уже появляются другие приоритеты: 
работа, семья и т.п. Тем не менее, если найти способ 
убедить их в необходимости занятий, то есть вероят-
ность того, что физическое воспитание станет для них 
приоритетной учебной дисциплиной.

После занятий по физическому воспитанию около 
80% юношей и 60% девушек испытывают усталость. 
40% девушек из 31, 32 и 34 групп напротив, чувству-
ют прилив энергии, около 20% девушек из 34 группы 
не испытывают разницы в самочувствии до и после 
занятия.

 Исследование образа жизни студентов показыва-
ет, что практически все на 3-ем курсе употребляют 
витамины, фрукты, овощи. Около 30% юношей курят, 
а 50% – эпизодически употребляют алкоголь. Почти 
никто из девушек не курит. 30% студенток из 31, 32, 
34 групп эпизодически употребляет алкоголь.

Студенты третьего курса в отличие от 1-го курса в 
целом отличаются средними либо низкими показате-
лями по шкалам отчуждённости, напряжённости, кон-
фликтности, агрессивности. Указанные результаты 
позволяют сделать предположение о том, что возраст 
студентов 1-го курса – это кризисный период.

Данный курс отличается тем, что почти все сту-
денты в своих рассказах написали о студенте, который 
«просит зачёт у преподавателя». Возможно, это гово-
рит о наличии больших проблем в посещаемости и 
успеваемости студентов по сравнению со студентами 
других курсов. Отношения с преподавателем студен-
ты, в основном, воспринимают не только как сугубо 
официальные, но и как официально-личностные. Это 
может говорить о значимости для студентов подобных 
отношений и авторитетности преподавателей.

Среди студентов данного курса в значительно 
большей степени, чем на других курсах, отмечается 
восприятие занятий по физическому воспитанию ис-
ключительно как чего-то вынужденного.

Выводы. 
1. Практически у всех студентов имеется установка на 

то, что физическое воспитание способствует укре-
плению здоровья, физическому развитию, которые 
так необходимы для их жизнедеятельности. Кроме 
того, важным показателем является то, что почти 
все студенты хотели бы на занятиях не бездельни-
чать, а заниматься с интересом и активно, с пользой 
для своего здоровья.

2. Большинство девушек с 1-го по 3-й курс спортом не 
занимаются даже периодически, а около половины 
юношей – напротив, занимаются.

3. Максимальное удовольствие студенты, по их от-
ветам, получали бы от следующих видов спорта: 
у юношей – от занятий футболом (все курсы), на 
тренажёрах (1 и 2 курсы), волейболом, баскетбо-
лом, восточными единоборствами, плаванием; у 
девушек приоритетными являются танцы, аэроби-
ка, плавание, гимнастика. Таким образом, студенты 
хотят заниматься такими видами спорта, которые 
им интересны и институт в состоянии им предоста-
вить, за исключением плавания. 

4. На всех курсах для студентов самым значимым в 
отношении к ним преподавателя являются: индиви-
дуальный подход и хорошее отношение, далее – не 
только практические, но и теоретические занятия, а 
также разнообразие в занятиях.

5. После занятий по физическому воспитанию чув-
ствуют себя уставшими чуть больше половины 
юношей и большинство девушек.

6. Большинство студентов включают в свой рацион 
витамины, фрукты, овощи. Но вместе с тем, многие 
из них эпизодически употребляют алкоголь и около 
50% студентов курят. Кроме того, большинство не 
занимается спортом даже периодически.

7. Наблюдаются существенные различия между сту-
дентами 1-го и 3-го курсов по уровню напряжён-
ности, отчуждённости, конфликтности, агрессив-
ности. Так, на 1-м курсе у большинства студентов 
данные показатели являются повышенными, при-
чём в большей степени у девушек, а на 3-м – нор-
мальными.

8. Только на 3-м курсе, как ни на каком другом, появ-
ляется наибольшее количество (8 из 25) студентов, 
воспринимающих занятия по физическому воспи-
танию как вынужденную необходимость. Очевид-
но, преподавателям стоит задуматься, в чём при-
чина такого кардинального изменения во взглядах, 
почему у студентов меняется мотивация и падает 
интерес к занятиям.

9. Ценностные ориентации студентов на различных 
курсах существенно не отличаются. Но есть не-
которые различия между юношами и девушками, 
группами и курсами.
Например, студенты 1-го курса, в первую очередь, 

выбирают такие ценности, как активная деятельная 
жизнь, признание окружающих; у девушек – уверен-
ность в себе, любовь, здоровье, у юношей – свобода. 
Девушки в большинстве своем ставили на 1-е место 
такую ценность, как познание. 

Кроме того, предпочитаемые инструментальные 
ценности у студентов – это воспитанность, жизнера-
достность, независимость, самоконтроль, а у девушек 
также – образованность.

Дальнейшие исследования предполагается провести в на-
правлении изучения других проблем диагностики здоровья 
студентов.
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Аннотации:
Показана характеристика межсен-
сорных отношений в системе кон-
троля движений спортсменок. В ис-
следовании принимали участие 20 
спортсменок в возрасте 17-20 лет. 
Спортсменки имеют большой опыт 
соревновательной деятельности. 
Установлено, что существующие 
разнонаправленные изменения 
сенсорной активности вызывают-
ся наличием постоянного тониче-
ского влияния. Отмечается, что в 
процессе сложнокоординационной 
двигательной деятельности уровень 
сонастроенности сенсорных систем 
спортсменок нарушается. 

Ровна О.О., Ровний А.С., Ільїн В.Н.  
Міжсенсорні відносини як система 
сенсорного контролю рухової діяль-
ності спортсменок синхронного пла-
вання. Показано характеристики міжсен-
сорних відносин у системі контролю рухів 
спортсменок. У дослідженні брали участь 
20 спортсменок у віці 17-20 років. Спортс-
менки мають великий досвід змагальної 
діяльності. Установлено, що існуючі різ-
носпрямовані зміни сенсорної активності 
викликаються наявністю постійного тоніч-
ного впливу. Відзначається, що в процесі 
складнокоординованої рухової діяльнос-
ті рівень сонастроюваності сенсорних 
систем спортсменок порушується. 

Rovnaya O.A., Rovniy A.S., Ilyin V.N. 
Intersensory attitudes as system of 
the sensor control of impellent activity 
of sportswomen of synchronous 
swimming. Description of intersensory 
relations is rotined in the checking of motions 
of sportswomen system. In research 20 
sportswomen took part in age 17-20 years. 
All sportswomen have a large experience 
of competition activity. It is set that existing 
different direction of change sensory activity 
caused the presence of permanent tonic 
influence. It is marked that in the process 
of difficult co-ordinating motive activity the 
level of attitude of the sensory systems of 
sportswomen is violated.

Ключевые слова:
сенсорный, система, математи-
ческий, модели, тонический.

сенсорний, система, математичний, 
моделі, тонічний.

sensory, system, mathematical, models, 
tonic.

Межсенсорные отношения как система сенсорного контроля 
двигательной деятельности спортсменок синхронного плавания 

Ровная О.А., Ровный А.С., Ильин В.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Введение.1
Совокупность сенсорных структур занимает боль-

шую площадь коры больших полушарий по объему 
и разносторонности восприятия информации, и зна-
чительно превосходит совокупность эффекторных 
структур. На эту особенность обратил внимание еще 
И.П.Павлов в своем докладе «Общее о центрах полу-
шарий» в обществе российских врачей. В частности 
он сказал: «…центр исполнительный, рабочий, прост и 
остается одним и тем же. Между тем, тот воспринима-
ющий центр, из которого происходит замыкание на этот 
рабочий центр, представляется чрезвычайно усложнен-
ным и территориально расположенным» [8].

Благодаря наличию большого количества сенсор-
ных каналов воспринимаются раздражители различ-
ных свойств и физических характеристик. Возбужде-
ние из различных афферентных центров передается к 
одним и тем же эффекторным исполнительным цен-
трам мозга. Сенсорная интеграция достигается путем 
сложного взаимодействия центральных представи-
тельств сенсорных систем [5, 11, 7, 16].

Основные данные относительно полисенсорной 
конвергенции были получены еще в 70-90х годах ХХ 
столетия.

Одним из главных свойств, которые объединяют 
деятельность функциональных систем, является муль-
типараметрическое многосвязное регулирование. Этот 
принцип взаимодействия сенсорных систем опреде-
ляет их общую деятельность [2]. Как правило, смена 
деятельности одной сенсорной системы мгновенно 
вызывает смену деятельности других.

В условиях постоянного разностороннего взаимо-
действия сенсорных систем формируется соотношение 
средних уровней их активности. Кроме того, каждая 
сенсорная система подвержена сенсорнонеспецифи-
ческому влиянию, которое приходит из ретикулярной 
формации и генерализует их активность [3].

Результаты исследования межсенсорных и сенсо-
моторных корреляций свидетельствуют, что под влия-
нием трудовой и спортивной деятельности в первую 
© Ровная О.А., Ровный А.С., Ильин В.Н., 2010

очередь изменяются системы, которые обеспечивают 
двигательную активность [9].

Комплексное исследование сенсорных систем по-
зволяет понять механизм системы сенсорного кон-
троля движений. Принцип вариативности является в 
данном понимании главным из всех принципов управ-
ления. Однако он почти не использовался при изуче-
нии роли сенсорных систем в управлении движения-
ми. Кроме того, амплитуда вариативности состояния 
взаимодействия сенсорных систем является истинным 
фактором, который определяет надежность системы 
управления [14].

Таким образом, отсутствие данных о роли межсен-
сорных отношений в управлении движениями не дает 
возможности четко определить концепцию формиро-
вания системы сенсорного контроля движений.

Установление допустимых рамок вариативности 
сенсорных систем и их межсенсорных отношений 
дает возможность изучить механизмы формирования 
системы сенсорного контроля движений спортсменов. 
Особое значение имеет определение межсенсорных 
связей на протяжении тренировочного занятия и тре-
нировочных циклов. Изучение этих закономерностей 
и является предметом настоящего исследования.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – установить динамику уровня 

межсенсорных отношений и его влияние на оценку 
специальной двигательной активности спортсменок 
синхронного плавания.

Объект и методы исследования. Исследования 
проводились с участием 20 спортсменок синхронно-
го плавания в возрасте 17-20 лет, имеющих большой 
опыт соревновательной деятельности. Это мастера 
спорта международного класса и мастера спорта, при-
зеры Мировых и Европейских соревнований. Опреде-
лялась разностная чувствительность кинестетическо-
го, зрительного, слухового анализаторов по методике 
А.З.Завьялова [2] и порог чувствительности вестибу-
лярного анализатора по методике [6]. Для определения 
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уровня межсенсорных отношений применялись стати-
стические методы – метод корреляции Пирсона, метод 
криволинейной зависимости, метод детерминации, 
множественной и пошаговой регрессии.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для оценки функционального состояния сенсорной 

системы принимался показатель количества минималь-
ных приростов ощущений в используемом диапазоне 
повышения силы адекватного раздражителя (КМПО). 
В условиях постоянного многостороннего взаимовлия-
ния сенсорных систем должно осуществляться опреде-
ление их средних уровней активности. Таким образом, 
количество дифференциальных порогов в наибольшей 
мере отражает функциональное состояние сенсорных 
систем. Функциональное состояние кинестетической, 
зрительной и слуховой сенсорных систем характеризо-
валось такими средними величинами количества раз-
ностных порогов ощущений веса, яркости, звука: 22, 
45±0,59; 25,3±0,68; 21,15±0,58.

Для характеристики вестибулярной чувствитель-
ности определяли абсолютный (минимальный) порог 
в угловых градусах – 8,51±0,06.

Сопоставление сенсорных систем позволило выя-
вить определенный уровень связи (табл.1).

Анализ показателей свидетельствует, что в начале 
тренировочного сбора оптико-кинестетические отно-
шения не имеют достоверной связи не по показателям 
коэффициентов линейной корреляции, не по показа-
телям коэффициента детерминации. Это видно и на 
графическом изображении (рис.1). На графике от цен-
тральной линии регрессии отходят две параллельные 
прямые на расстоянии ±Syc – стандартной ошибки 
прогнозирования. Пространство между этими боковы-
ми линиями называется сверяющей трубкой.

В конце тренировочного сбора уровень корреля-
ционной связи кинестетической и зрительной систем 
повысился и достиг достоверной связи по показателям 
криволинейной связи.

Уравнения регрессионной модели подтверждает это:
KF=511,056-65,8636•ZF+2,91704•ZF2-0,0423•ZF3, (1)

где KF – кинестетическая чувствительность в конце сбо-
ра; ZF – зрительная чувствительность в конце сбора.
Конфигурация линии регрессии указывает на то, 

что в одной группе обследуемых спортсменок с по-
вышением уровня кинестетической чувствительности 
наблюдается снижение зрительной – до определенных 
границ сверяющей трубки, а другой – с повышением 
кинестетической чувствительности наблюдается од-
новременное повышение зрительной.

Аудиокинестетические соотношения в начале тре-
нировочного сбора статистически не достоверны ни по 
показателям коэффициентов корреляции, ни по показа-
телям криволинейной связи и детерминации (табл. 1).

В конце сбора между этими сенсорными систе-
мами наблюдается статистически достоверная связь 
(табл.1.). Регрессионная модель этих взаимоотноше-
ний имеет следующий вид:

KF=-547,12+71,27•SF-2,97•SF2+0,04•SF3, (2),

где KF – кинестетическая чувствительность в конце сбо-
ра; SF – слуховая чувствительность в конце сбора.
Графическое изображение свидетельствует о нали-

чии достоверной прямолинейной связи (рис.2).

Состояние вестибулярной сенсорной системы 
определяет координационные возможности человека. 
Для характеристики вестибулярной системы в иссле-
дованиях не применялась методика разностной сенсо-
метрии. Повышение силы вестибулярного раздражи-
теля вызвало бы значительные вегетативные реакции.

Вестибулокинестетические отношения характери-
зуются достоверной криволинейной связью у спор-
тсменок синхронного плавания в начале сбора. Графи-
ческое изображение показывает такую вариативность 
связей, при которых с повышением кинестетической 
чувствительности уменьшается уровень вестибуляр-
ной, а с повышением вестибулярной чувствительно-
сти снижается кинестетическая (рис. 3.)

Аудиооптические отношения характеризуются 
высокой прямолинейной и криволинейной связью. В 
начале сбора уровни коэффициентов корреляции, кри-
волинейной зависимости и детерминации достигают 
наивысшего уровня. Высокий уровень связи обуслов-
лен тем, что центры этих сенсорных систем располо-
жены рядом в гипоталамусе [4].

Конфигурация линий регрессии свидетельствует, 
что с повышением зрительной чувствительности по-
вышается и слуховая (Рис.4.). Кроме того, на графике 
видно, что в пределах сверяющей трубки находится 
90% значений соотношения сенсорных систем.

После тренировочного сбора все коэффициенты 
остаются почти на том же уровне. Графическое изобра-
жение взаимосвязи зрительной и слуховой сенсорных 
систем показывает выравнивание линии регрессии. 
Это свидетельствует, что с повышением чувствитель-
ности зрительной сенсорной системы повышается и 
слуховая.

Математические модели взаимосвязи зрительной и 
слуховой систем имеют такой вид:

ZS=119,191-19,123•SS+1,108•SS2 -0,019•SS3 (3) ,

где ZS – зрительная чувствительность в начале сбора,
SS – слуховая чувствительность в начале сбора.
ZF=-105,545+14,825•SF-0,578• SF2 +0,007• SF3 ,

где ZF – зрительная чувствительность в конце сбора;
SF – слуховая чувствительность в конце сбора.
Двигательная активность в синхронном плавании 

происходит под музыкальное сопровождение, когда 
каждую музыкальную фразу необходимо выразить 
определенными движениями. Эти движения выпол-
няются синхронно с партнерами, для чего необходи-
ма зрительная их коррекция. Следовательно, трени-
ровочные занятия формируют в сенсорных системах 
интерсенсорные связи, через которые осуществляется 
обратная связь. Таким образом, достигается необходи-
мый уровень информативности для выполнения дви-
жений, даже, несмотря на тоническое влияние ретику-
лярной формации [3, 10].

Оптиковестибулярные влияния проявляются в од-
нотипных изменениях, наблюдаемых во всех сенсор-
ных системах. В начале тренировочного сбора между 
этими сенсорными системами отмечается достоверная 
отрицательная корреляционная связь (табл. 1).

Графическое изображение (рис. 5) показывает, что 
с повышением зрительной чувствительности нистаг-
менный порог уменьшается. Это подтверждается ма-
тематической моделью:
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Таблица 1.
Соотношение активности кинестетической, зрительной, слуховой и вестибулярной сенсорных систем  

у спортсменок синхронного плавания в начале и конце тренировочных сборов
Период  

измерений
Сопоставляемые  

показатели
Коэффициент  
корреляции, r

Коэффициент криволи-
нейной зависимости, n

Коэффициент  
детерминации, R

В
 н

ач
ал

е 
сб

ор
а KS-ZS 0,080±0,27 0,165±0,02 0,027±0,01

KS-SS 0,200±0,19 0,273±0,01 0,074±0,02
KS-CHS 0,200±0,11 0,440±0,01* 0,193±0,01
ZS-SS 0,850±0,06* 0,893±0,07* 0,798±0,08*

ZS-CHS 0,700±0,09* 0,189±0,02 0,036±0,02
SS-CHS -0,200±0,2 0,230±0,01 0,053±0,02

В
 к

он
це

 с
бо

ра KF-ZF 0,280±0,19 0,425±0,01* 0,182±0,02
KF-SF 0,640±0,12* 0,691±0,07* 0,477±0,01*

KF-CHF 0,150±0,22 0,477±0,01* 0,227±0,02
ZF-SF 0,840±0,16* 0,881±0,09* 0,603±0,02*

ZF-CHF 0,350±0,18 0,434±0,01* 0,189±0,02
SF-CHF 0,040±0,26 0,552±0,08* 0,305±0,01

KS – кинестезия в начале сбора
KF – кинестезия в конце сбора 
ZS – зрительная чувствительность в начале сбора 
ZF – зрительная чувствительность в конце сборе
SS – слуховая чувствительность в начале сбора
SF – слуховая чувствительность в конце сбора
CHS – вестибулярная чувствительность в начале сбора
CHF – вестибулярная чувствительность в конце сбора
* – достоверный показатель (от 0,400).

Рис 1. Оптико-кинестетические соотношения в начале и конце  
тренировочного сбора у спортсменок синхронного плавания.

Рис. 2. Соотношение аудио-кинестетической чувствительности  
в конце тренировочного сбора у спортсменок синхронного плавания.
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Рис. 4. Аудио-оптические соотношения  
в течение тренировочного сбора у спортсменок синхронного плавания.
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Рис. 5. Оптико-вестибулярные соотношения в течение тренировочного сбора  
у спортсменок синхронного плавания.

Рис. 6. Аудио-вестибулярные соотношения в конце тренировочного сбора  
у спортсменок синхронного плавания
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Рис. 3. Вестибуло-кинестетические соотношения в начале и конце тренировочного сбора.
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ZS = 18815,1 – 6545,31•CHS+759,423•CHS2 – 
29356•CH3 (4.),

где ZS – зрительная чувствительность в начале сбора; CHS 
– вестибулярная чувствительность в начале сбора.
После тренировочного сбора наблюдается досто-

верная криволинейная взаимосвязь этих сенсорных 
систем (табл. 1). Физические нагрузки в синхронном 
плавании связаны со значительным раздражением 
вестибулярного аппарата, что усиливает тонические 
влияния ретикулярной формации, что повышает ве-
стибулярную чувствительность. Систематическое вы-
полнение специальных физических упражнений вы-
зывает повышение вестибулярной устойчивости.

Аудиовестибулярные отношения в начале трениро-
вочного сбора спортсменок синхронного плавания не 
достоверны (табл. 1).

После тренировочного сбора аудиовестибулярные 
отношения достигают достоверной криволинейной 
связи. Графическое изображение (рис. 6) показывает, 
что у половины спортсменок наблюдается значитель-
ное преимущество вестибулярной сенсорной систе-
мы. У половины спортсменок тренировочные занятия 
усилили вестибулярное воздействие. Однако, у другой 
половины звуковые восприятия превалировали над ве-
стибулярными.

Приведенные материалы исследования показыва-
ют, что соотношение сенсорных систем под воздей-
ствием физических нагрузок представляют систему 
взаимосвязанных компонентов.

Дифференциальный характер изменений чувстви-
тельности сенсорных систем при гетеросенсорном 
раздражении дает основание ожидать перестройки 
их активности во время сложнокоординированной 
двигательной деятельности спортсменов. Кроме того, 
спортивная деятельность осуществляется при значи-
тельном дефиците времени и кислорода, что вызывает 
значительные изменения в сонастроенности сенсор-
ных систем. Характерно, что двигательная активность 
спортсменок синхронного плавания способствовала 
повышению чувствительности кинестетической и слу-
ховой систем. Зрительная чувствительность в услови-
ях нарастающего дефицита кислорода снижается. В 
результате значительных вращательных движений и 
выполнения упражнений в непривычном положении 
вниз головой, нистагменный порог ощущения значи-
тельно повышается, что свидетельствует о повышении 
вестибулярной устойчивости [6]. Эти разнонаправлен-
ные изменения сенсорной активности вызывают нару-
шение межсенсорных отношений.

Изменения чувствительности сенсорных систем-
ных соотношений во время выполнения сложнокоор-
динированной деятельности обеспечивает достижение 
конечного необходимого результата за счет иерархич-
ной соподчиненности, когда одни сенсорные системы 
являются ведущими в управлении движением, а дру-
гие дополняют информацию [11, 12].

Установление интерсенсорной криволинейной 
взаимосвязи свидетельствует о наличии постоянного 
тонического распределения уровней активности сен-
сорных систем, что может вызвать несоизмеримость 
отдельных сенсорных функций и нарушение сенсор-
ной коррекции движений.

Выводы.
Уровень изначальных межсенсорных отношений 

определяется как особенностями реакций сенсорных 
систем на адекватные раздражители, так и уровнем их 
соотношения. Интерсенсорная коррекция является вы-
ражением системной установки (готовности) всех сен-
сорных центров к возможным раздражителям. Поэто-
му нарушение межсенсорных отношений зависит не 
только от их начального уровня, а и от особенностей 
интерсенсорных взаимоотношений.

Специфика двигательной активности спортсменок 
синхронного плавания способствует повышению био-
логической стойкости сенсорных систем и их межсен-
сорных отношений путем совершенствования адап-
тационных механизмов всей сенсорной сферы мозга. 
Это приводит к установлению нового, более стабиль-
ного уровня межсенсорных отношений.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем контроля 
двигательной деятельности спортсменок синхронного 
плавания. 

Список литературы:
Батуев А.С. Корковая сенсомоторная интеграция / А.С. Батуев 1. 
// Физиологический журнал СССР, 1984, Т. 12, № 70. – С. 1606-
1610.
Завьялов А.В. Материалы исследования межсенсорных и вну-2. 
трисенсорных взаимоотношений. Автореф. докт. дисс. / Завья-
лов А.В. – Воронеж, 1969.
Завьялов А.В. Перестройка интермодальных взаимоотношений 3. 
физиологических функций. / Завьялов А.В., Афанасьев Ю.П., 
Газазян М.Г. – Л., 1988. – С. 108-114.
Завьялов А.В. Соотношение функций организма. / А.В. Завья-4. 
лов. – М.: Медицина, 1990. – С. 20-25.
Кехайов А.Н. Вестибулярные воздействия на зрительную и слу-5. 
ховую функции / А.Н. Кехайов // Актуальные вопросы клиниче-
ской лабиринтологии. – Киев, 1987. – С. 6-8.
Левашов М.М. Нистагмометрия в оценке состояния вестибуляр-6. 
ной функции / М.М. Левашов // Проблемы космической биоло-
гии. – М., 1984. – Т. 50. – С. 84.
Медведев С.В. Некоторые аспекты функционирования динами-7. 
ческих систем обеспечения психической деятельности в голов-
ном мозге человека / С.В. Медведев, Е.М. Кроль // Физиология 
человека, 1986. – № 4. – С. 633-640.
Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения выс-8. 
шей нервной деятельности животных. Полн. собр. соч., 2-е изд. / 
И.П. Павлов. – М.-Л.: АН СССР, 1951. – Т. 3. К 1. – С. 392.
Ровний А.С. Міжсенсорні взаємовідносини рухового, зорового 9. 
та вестибулярного аналізаторів у юних футболістів. / А.С. Ров-
ний //Матер. XIII з’їзду Укр. фізіол. товариства ім. І.П. Павлова. 
– Київ, 1990. – С. 95.
Ровный А.С. Сенсорный контроль движений юных футболистов. / 10. 
А.С. Ровный //Сб. научн. трудов. – ХаГИФК, 1992. – С. 185-193.
Ровний А.С. Сенсорні механізми управління точнісними рухами 11. 
людини / А.С. Ровний // Харків: ХаДІФК. 2001. –220 с.
Судаков К.В. Функциональные системы организма. / К.В. Суда-12. 
ков. – М.: Медицина, 1987. – С. 192-200.
Сысоев В.Н. Динамика дифференциальных порогов анализа-13. 
торов в процессе деятельности / В.Н. Сысоев // Физиол. челове-
ка, 1988. – № 3. – С. 510-511.
Ткачук В.Г. Механизмы вариативности при управлении точност-14. 
ными движениями человека. Дисс. докт. биол. наук. / В.Г. Тка-
чук. – Киев, 1986. – С. 19.
Шульгина Г.И., Мелехова А.М. Взаимодействие специфической 15. 
и неспецифической афферентации как основа интеграции ней-
ронов при замыкании временных связей / Г.И. Шульгина, А.М. 
Мелехова // Журн. высш. нервн. деят., 1981. – № 3. – С. 531.
Laming D. Some principles of sensory analysis / Laming D. // Psy-16. 
chol. Rev., 1985. – V. 92. – № 4. – P. 462-463.

Поступила в редакцию 09.10.2010г.
Ровная Ольга Александровна

Ровный Анатолий Степанович, д.н. по ФВиС, проф.
Ильин Владимир Николаевич

vadimr32@mail.ru



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

70

Анотації:
Розглянуто особливості про-
фесійної діяльності учителів 
вітчизняних навчальних за-
кладів шкільного типу. Сха-
рактеризовано основні функції 
учителя. Показано підходи до 
формування дисципліни учнів 
відповідно до суспільних ви-
мог. Визначено основні на-
прями роботи учителя з реа-
лізації виховних цілей школи. 
Зазначається, що професійна 
діяльність учителя у напрямі 
формування дисциплінованої 
поведінки полягала у реаліза-
ції гностичної і організаційної 
функцій. Вона передбачала: 
формування системи профе-
сійних знань учителя; уміння 
організовувати навчальну і по-
занавчальну діяльність учнів.

Самарина С.И. Профессиональная дея-
тельность учителя в контексте формиро-
вания дисциплинированного поведения 
учащихся общеобразовательной школы на 
территории Украины (ІІ половина ХІХ – на-
чало ХХ столетия). Рассмотрены особеннос-
ти профессиональной деятельности учителей 
отечественных учебных заведений школьного 
типа. Охарактеризованы основные функции 
учителя. Показаны подходы к формирова-
нию дисциплины учеников соответственно 
общественным требованиям. Определены 
основные направления работы учителя по 
реализации воспитательных целей школы. 
Отмечается, что профессиональная деятель-
ность учителя в направлении формирования 
дисциплинированного поведения состояла в 
реализации гностической и организационной 
функций. Она предусматривала: формирова-
ние системы профессиональных знаний учи-
теля; умение организовывать учебную и вне-
учебную деятельность учеников. 

Samarina S.I. Professional career 
teachers in context of the disciplined 
behavior of secondary school students 
in Ukraine (II half of XIX – beginning of 
XX century). The features of professional 
activity of teachers of domestic educational 
establishments of school type are 
considered. The basic functions of 
teacher are described. Going is rotined 
near forming of discipline of students 
according to public requirements. Basic 
work of teacher assignments are certain on 
realization of educate aims of school. It is 
marked that professional activity of teacher 
in the direction of forming of the disciplined 
conduct consisted of realization of gnostic 
and organizational functions. It provided 
for: forming of the system of professional 
knowledge of teacher; ability to organize 
educational and outside educational activity 
of students.

Ключові слова:
професійна діяльність, дис-
ципліна учнів, дисциплінована 
поведінка, шкільні правила, 
норми поведінки.

профессиональная деятельность, дисципли-
на учащихся, дисциплинированное поведение, 
школьные правила, нормы поведения.

teacher professional, discipline of students, 
disciplined behavior, school rules, norms of 
behavior.

Професійна діяльність учителя у контексті формування 
дисциплінованої поведінки учнів загальноосвітньої школи  

на теренах України (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття)
Самаріна С.І.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Всту1п.
Успіх процесу формування дисциплінованої по-

ведінки учнів, вироблення у них здатності до дотри-
мання шкільних правил і норм поведінки беззапере-
чно залежить від особистості учителя, особливостей 
його професійної діяльності. Як відомо, професійно-
педагогічна діяльність – це діяльність учителя, спря-
мована на керівництво роботою учнів у навчально-
виховному процесі [6, 19], під час якої він реалізує 
організаційну, комунікативну, гностичну, проектуваль-
ну і конструктивну функції [6, 22]. Процес формуван-
ня дисципліни учнів потребує від учителя реалізації 
цих функцій у відповідності до потреб часу і суспіль-
ства, у якому виховуються діти, з урахуванням їхніх 
індивідуальних особливостей. Зокрема, учителю для 
досягнення успіху у даному напрямі діяльності необ-
хідні певні професійні знання, що мають включати 
відомості про особливості процесу формування дис-
ципліни у відповідності до суспільних вимог і потреб 
самої дитини, уявлення про мету і форми дисципліни, 
методи і засоби її досягнення, вивчення особливос-
тей особистості учня, його рис характеру, що забез-
печує реалізацію гностичної функції. Також, учитель, 
враховуючи особливості проектувальної функції, має 
бачити ближні і дальні цілі процесу формування дис-
ципліни учнів, уміти визначати методи і засоби їх до-
сягнення, забезпечувати конструктивний компонент 
своєї діяльності шляхом планування процесу дисци-
плінування учнів з урахуванням найближчих вихов-
них цілей, організовувати комунікативну взаємодію, 
уміти спрямувати свою діяльність і діяльність учнів у 
відповідності до поставлених цілей. 

©  Самаріна С.І., 2010

Робота виконана за планом НДР Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
У даній публікації ми пропонуємо розглянути осо-

бливості професійної діяльності учителів вітчизняних на-
вчальних закладів шкільного типу у другій половині ХІХ 
– на початку ХХ століття у напрямі формування дисци-
плінованої поведінки учнів, оскільки досягнення успіху 
в сучасній педагогічній науці у вирішенні проблем шкіль-
ної дисципліни залежить від здатності критично осмис-
лювати й використовувати історичний досвід. 

Результати дослідження.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій щодо ви-

світлення проблем, пов’язаних із дисципліною учнів 
та професійною діяльністю учителів показав, що 
окремі аспекти цього питання висвітлено в публіка-
ціях і працях О. Аніщенко, Н. Волкової, Н. Довбня, 
І. Зязюна, О. Кайріс, І. Сапожникової, О. Федька, А. 
Яворського та інших. Їхні праці містять інформацію 
про методи й способи організації дисципліни учнів в 
сучасній школі в залежності від вікових особливостей 
школярів, а також відомості про напрями діяльності 
учителів у процесі вирішення проблем, пов’язаних із 
дисципліною школярів. Аналіз наукової розробленос-
ті проблеми дає підстави стверджувати, що на сучас-
ному етапі розвитку вітчизняної педагогічної науки і 
практики відсутні історико-педагогічні дослідження, 
присвячені вивченню порушеної проблеми, зокрема й 
висвітленню аспектів професійної діяльності учителя 
у напрямі вироблення дисципліни учнів у шкільних 
закладах освіти України другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століття. Вище викладене обумовило акту-
альність нашого наукового пошуку.
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Аналіз педагогічної літератури, циркулярів Мініс-
терства народної освіти (далі – МНО), періодичних ви-
дань і архівних джерел другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ століття показав, що науковці і педагоги даного 
історичного періоду успіх морально-дисциплінарного 
виховання шкільної молоді пов’язували із особистістю 
учителя, особливостями його професійної діяльності. 
Наприклад, у науково-педагогічній праці “Наука ви-
ховання” професор О. Бен зазначав, що шкільний учи-
тель – це наставник моральності чи “дисциплінарист”, 
який допомагає учневі ознайомитися із позитивними 
і негативними наслідками своєї поведінки. Автор на-
голошував, що учитель повинен керувати діями своїх 
учнів, схвалювати чи засуджувати їхні вчинки, привча-
ти до старанності, правдивості, щирості, ввічливості 
й уважності у відносинах з іншими людьми, а також 
підтримувати порядок й дисципліну під час занять, 
відповідно до правил для учнів [2, 357-358]. У статті 
“Церковно-релігійне виховання дітей у школі і сім’ї” 
Микола Богатінов зауважував, що головним засобом 
морального виховання учнів, становлення їхньої дис-
циплінованої поведінки, в першу чергу, має бути при-
клад самого учителя, його моральність і “благочестіе” 
[1, 196]. Д.І. Тихомиров під час проведення бесіди із 
слухачами учительських курсів Чернігівської губернії 
1894 року зазначив, що учитель, який прагне виховати 
дитину, розвинути її морально й розумово, навчити її 
дотримуватися правил поведінки повинен сам дотри-
муватися внутрішньої дисципліни [7, 218]. Як бачимо, 
науковці і діячі освіти другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття наголошували, що від особистості учите-
ля, його професійних якостей залежить успіх процесу 
формування дисциплінованої поведінки учнів, виро-
блення у них позитивного ставлення до вимог шкіль-
ної дисципліни, правил і норм поведінки, встановле-
них для учнів середніх навчальних закладів.

Пропонуємо розглянути основні особисті якості 
учителя, які визначали особливості його професійної 
діяльності, а також були необхідні для забезпечення 
позитивного впливу та надання прикладу для насліду-
вання учням з метою формування у них рис дисциплі-
нованості у досліджуваний період.

С. Миропольський у своїй праці “Учитель, его 
призваніе и качества, значенія, цђли и условія его 
дђятельности въ воспитаніи и обученіи дђтей” визна-
чав такі якості учителя, що необхідні для забезпечення 
ним особистого прикладу дисциплінованої поведінки: 
сумлінність у виконанні своїх обов’язків, терплячість, 
любов до дітей, твердість характеру, справедливість, 
привітність [5, 14-19]. 

Сумлінність, на думку С. Миропольського, це – 
моральна якість особистості, що пов’язана із почут-
тям обов’язку. На його думку, сумлінний учитель по-
винен постійно слідкувати за собою, за своєю мовою, 
за своїм способом життя, поведінкою як у школі так 
і поза її межами, уникати вчинків, що принижують 
його гідність. Почуття обов’язку забезпечує вчасне 
виконання учителем своїх зобов’язань перед учнями, 
формує у нього критичне мислення, бажання само-
вдосконалення, відповідальність. У процесі навчання 

учнів сумлінний учитель постійно аналізує свою пе-
дагогічну діяльність, ґрунтовно готується до занять, 
шукає шляхи вдосконалення методів викладання [5, 
14-15]. Терплячість як необхідна якість особистості 
учителя, передбачає наявність у нього витримки й 
самовладання у спілкуванні з дітьми. Як зазначав С. 
Миропольський, терплячості можна навчитися, проте 
для цього учителю потрібно розуміти природу дити-
ни, поважати притаманну їй жвавість і нетерплячість 
[5, 16]. Окрім цього, педагог наголошував, що вихо-
вувати дітей учитель має з любов’ю до них, оскіль-
ки саме любов до дітей породжує довіру до них, до-
помагає учителю зрозуміти потреби дітей. Учителя, 
який любить дітей, люблять й поважають самі діти, 
а отже слухають його і дотримуються його порад [5, 
17]. Проте, поряд із любов’ю до дітей, продовжував 
С. Миропольський, учитель повинен мати твердий 
характер, щоб керуватися у педагогічній діяльності 
встановленими, твердими правилами й цілями, які 
формують його думки й учинки. Важливою у дано-
му випадку, зазначав автор, є “послідовність у діях” 
самого учителя, оскільки саме завдяки їй у школі фор-
мується дисципліна, зароджується звичка й слухня-
ність. “Послідовність у діях” передбачає дотримання 
учителем своїх обіцянок, особливо коли це стосується 
порушення учнями правил і норм поведінки у школі. 
С. Миропольський як “приклад послідовності у діях” 
наводив вимогу учителя дотримуватися охайності під 
час ведення зошитів: учитель, вимагаючи дотримання 
чистоти у зошитах не може дивитись поблажливо на 
порушення цієї вимоги і повинен завжди застосовува-
ти одні й і ті ж самі методи впливу. Окрім цього, учи-
телю має бути притаманна справедливість. Він пови-
нен ставитися до усіх учнів однаково й оцінювати їхні 
дії й учинки відповідно до їхньої якості, а не віднос-
но своїх уподобань. Лише за таких умов учні будуть 
ставитися до учителя з довірою і намагатимуться так 
само бути справедливими й безпристрасними [5, 18]. 
Ще одна якість учителя, яку С. Миропольський вва-
жав однією з найнеобхідніших це – привітність. Саме 
ласкавість, радість і привітність учителя, на його дум-
ку, сприяє успіхам у навчанні і вихованні дітей, ство-
рює підґрунтя до дисциплінованої поведінки, оскіль-
ки допомагає уникати непорозумінь у спілкування з 
дітьми, створює доброзичливу атмосферу у класі. 
Якщо учитель має поганий настрій, продовжував ав-
тор, то він стає прискіпливим, несправедливим, надто 
вимогливим й підозрілим, вбачає у кожній дії учнів 
бажання нашкодити учителю, а найменшу провину 
дитини може розглядати як злочин [5, 19]. 

Як бачимо, С. Миропольський досить ґрунтовно 
розглядав якості учителя, оскільки саме на їхній осно-
ві в цілому будується професійна діяльність учителя, 
визначається його ставлення до своїх обов’язків, а го-
ловне – вони формують його особистість, під впливом 
якої відбувається становлення особистостей учнів, 
їхнього образу життя, мислення, поведінки. “Саме 
приклад учителя, – наголошував науковець, – сильно 
впливає на учнів. Вони дотримуються порядку й аку-
ратності, якщо знаходять їх в учителі; вони покірливі, 
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доброзичливі, миролюбні і справедливі, коли учитель 
зустрічає їх і чине з ними на основі покірності, спра-
ведливості й привітності; вони веселі й щасливі, якщо 
вчитель веселий і щасливий. І навпаки – якщо учи-
тель впертий й грубий, то він завжди скаржиться на 
впертість і грубощі своїх учнів; безладний і ледачий 
постійно бореться з безладом й лінощами у класі; а 
неввічливий і зухвалий – з грубощами від учнів. Який 
учитель, такий і учень” [5, 5]. 

Як показав аналіз архівних джерел і циркулярів 
МНО, на учителя як безпосереднього організатора 
навчально-виховного процесу покладалися певні за-
вдання щодо формування дисципліни учнів. Проте, 
необхідно зауважити, що учитель у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ століття переважно виконував 
навчальні функції, тоді як функції вихователя викону-
вав класний наставник або наглядач. Як видно з Цир-
куляру по управлінню Київським навчальним округом 
за 1866 рік, МНО було не вдоволено таким станом 
виховної роботи у школі і наполягало, щоб учителі, 
які не несли обов’язків вихователів, були залучені до 
виховної праці, оскільки вони зобов’язані приймати 
участь у вихованні молоді і сприяти “въ отклоненіи 
юношества отъ нарушенія правилъ нравственности 
и порядка” [11, арк. 6/3 зв.-6/4 зв.]. На думку МНО, 
сприяння учителів справі підтримки дисциплінарного 
порядку мало полягати у нагляді за поведінкою учнів 
під час перерв, на вулицях міста, у громадських міс-
цях й повідомленні про випадки порушення шкільних 
правил учнями начальства навчального закладу [11, 
арк. 8/8зв.-8/9]. 

Слід наголосити, що МНО у циркулярній пропо-
зиції від 1869 року зауважило, що дисципліна учнів 
під час уроків була на низькому рівні саме через не-
доліки у роботі вчителів у дидактичному й морально-
дисциплінарному напрямах [12, 134]. На думку МНО 
діти на уроках були не уважні, не дослуховувалися до 
розповідей учителя, перешіптувалися, читали зайву 
літературу і займалися сторонніми справами через те, 
що деякі учителі не досконало володіли методами ви-
кладання предмета й опитування знань учнів. Як за-
значало МНО, учителі під час опитування окремих 
учнів не звертали увагу на інших дітей, не зацікав-
лювали їх роботою, не включали їх до колективного 
обговорення проблеми, що спричиняло випадки по-
рушення правил поведінки у класі не зайнятими ви-
хованцями. Також, на думку МНО, важливим був і 
метод викладання: якщо учитель лише надавав готові 
знання, а не спонукав учнів до пошуку істини, то й 
він не забезпечував уважності й дисципліни на уро-
ці, тому у циркулярі наголошувалося, що учитель мав 
використовувати не догматичні методи викладання 
предмету, а евристичні [12, 134 ].

Детально функції, які виконував учитель під час 
професійної діяльності щодо формування дисциплі-
ни учнів описано у навчальному посібнику Лінднера 
“Общіе ученіе о воспитаніи”, виданого у м. Глухові 
1886 року для закладів освіти, що здійснювали підго-
товку учителів. У даному виданні окремий параграф 
присвячено проблемі шкільної дисципліни і зазначе-

но, що у школі особистість учня формується не лише 
навчанням, а й виховується дисципліною і особистим 
прикладом учителів [4, 142]. У посібнику наголошено 
на реалізації учителем гностичної функції і організа-
ційної у їх сучасному розумінні. Аналіз підручника 
показав, що гностична функція передбачала знання 
учителів не лише свого предмету, а й сутності шкіль-
ної дисципліни і шкільного порядку, форм і методів 
їхнього досягнення [4, 144-147], поняття позашкіль-
ного нагляду [4, 151]. Організаційна функція поляга-
ла в умінні учителя забезпечити “послідовність своїх 
дій” під час формування дисципліни учнів [4, 144], в 
умінні задіяти усіх учнів під час навчання і опитуван-
ня (це Лінднер вважав за золоте правило) [4, 145], у 
володінні елементами керівництва, зокрема, засобами 
привернення уваги учнів (поглядом, рухом голови, 
короткою паузою під час уроку) [4, 146], у здатності 
організувати співпрацю з батьками і громадськістю 
[4, 152]. Також, Лінднер надавав певні поради, які, на 
його думку, мали допомогти учителю встановити по-
рядок і дисципліну у класі. Зокрема, він зауважував на 
правильності розміщення учнів у класі, коли шибай-
голів потрібно розсаджувати поміж спокійних дітей, 
ледачих й підозрілих – на передніх партах. Він наго-
лошував на необхідності закріплення індивідуально-
го робочого місця за кожним учнем, оскільки, на його 
думку, постійність – це важливий принцип порядку 
[4, 146]. У посібнику автор підкреслював, що учнів 
дисциплінують вимоги учителя щодо пунктуальності 
у виконанні робіт, охайного ведення зошитів, чистоти 
шкільної форми, бережливого ставлення до шкільно-
го приміщення й устаткування в ньому [4, 146-147]. 

У контексті нашого дослідження необхідно 
з’ясувати, чи достатній виховний вплив мали педа-
гоги на учнів під час формування їхньої дисципліно-
ваної поведінки, визначити основні недоліки в їхній 
професійній діяльності у досліджуваний період. 

Як показав аналіз протоколу засідання педагогіч-
ної ради Міської чоловічої гімназії в м. Вінниця за 
березень місяць 1916 року, учителі в школі не достат-
ньо працювали у напрямі формування дисциплінова-
ної поведінки учнів, не забезпечували належного ви-
ховання учнів. За переконанням членів педагогічної 
ради, учителі не досягали мети у процесі дисциплі-
нування учнів через те, що у системі шкільної освіти 
не було створено належних умов, а саме: не забезпе-
чено оптимальну кількість учнів у класах, які на той 
момент були переповнені, встановлено надто суво-
рий позашкільний нагляд, що підсилював ворожнечу 
між учнями і викладачами, шкільна програма не мала 
достатнього виховного впливу, а авторитет учителя 
знаходився на низькому рівні [3, арк. 7-7зв.]. Подо-
лати перешкоди, які унеможливлювали оптимальний 
перебіг процесу формування дисципліни учнів, на 
думку членів педагогічної ради, було можливо лише 
за умови зближення учня і учителя, зменшення тиску 
позашкільного нагляду, посиленням зайнятості учнів 
шляхом облаштування у школах загальноосвітніх 
читань, учнівських гуртків спорту, ручної праці і т.д. 
[3, арк. 8]. 
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Про важливість участі учителів в організації по-
занавчальної діяльності наголошувалося вже на по-
чатку ХХ століття. Зокрема, у циркулярній пропо-
зиції МНО від 2 серпня 1900 р. “О замђнђ летнихъ 
работъ учениковъ полезными занятіями в теченіи 
летнего отдыха для оказанія благотворного вліянія 
въ физическомъ и духовномъ отношеніи” зазначено, 
що учителі, знаючи індивідуальні нахили учнів, їхні 
особливості повинні розробити план літніх робіт з 
вихованцями. Зокрема, серед основних форм таких 
занять визначено прогулянки, екскурсії, корисну пра-
цю, гімнастику й розваги. Основною метою визначе-
них занять було зближення учителя і учнів, сприяння 
моральному вихованню, що у подальшому, на думку 
МНО, мало позитивно вплинути на формування в 
учнів рис дисциплінованої поведінки [8, арк. 8]. 

Про значення позакласних занять, організованих 
учителями, у процесі формування дисциплінованої по-
ведінки учнів говорилося і у справах гімназій за 1909 
– 1911 року. Наприклад, у справі про організацію по-
закласного читання в чоловічій гімназії при Історико-
філологічному Інституті в м. Ніжині за 1909 рік зазна-
чено, що позакласні заняття корисні для розумового, 
морального й естетичного розвитку учнів [9, арк. 1], 
а у звіті цієї ж гімназії за 1911 рік “О внђклассныхъ 
занятіяхъ” наголошувалося, що різноманітна позаклас-
на діяльність учнів під керівництвом учителя відсто-
ронюю молодь від шкідливого впливу позашкільних 
розваг, зближує учнів і викладачів, формує позитивне 
підґрунтя до їхньої співпраці [10, арк. 3]. 

Аналіз архівних джерел засвідчив, що на початку 
ХХ століття учителі приділяли належну увагу орга-
нізації позанавчальної діяльності учнів. Так, за 1911 
рік у чоловічій гімназії при Історико-філологічному 
Інституті в м. Ніжині було проведено приблизно 10 
різноманітних позакласних заходів, серед яких: чи-
тання рефератів, тематичні вечори, виступи театраль-
них студій, музично-літературні вечори, ранки, свята 
[10, арк. 3зв.-4]. 

Висновки.
Отже, у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

століття професійна діяльність учителя у напрямі 
формування дисциплінованої поведінки полягала у 
реалізації гностичної і організаційної функцій (в їх 
сучасному розумінні), а саме передбачала: формуван-
ня системи професійних знань учителя, у тому числі 
й знань особливостей шкільної дисципліни, її мети, 
методів та засобів досягнення відповідно до вікових 
особливостей учнів, їхньої фізіології; уміння органі-
зовувати навчальну і позанавчальну діяльність учнів, 
забезпечувати дотримання ними правил і норм по-
ведінки на уроках, перервах і у громадських місцях, 
сприяти моральному вихованню учнів, налагодити 
взаємодію з їхніми батьками. 

У переважній більшості вітчизняних навчальних 
закладах досліджуваного періоду виховна функція 
учителя у контексті формування дисципліни учнів об-
межувалася його діями на уроці: контролі за виконан-
ням учнями його розпоряджень, за їхньою уважністю 
і старанністю на заняттях. Проте, на початку ХХ сто-
ліття на учителя покладалася й організація позана-
вчальної діяльності учнів, зокрема – вечорів, ранків, 
екскурсів, гуртків ручної праці з метою заповнення 
вільного часу учнів корисними справами і відсторо-
нення їх від заборонених розваг, а також – зближення 
учителя з учнями, забезпечення їхньої тісної співпра-
ці, вироблення довіри, що у подальшому мало сприя-
ти формуванню дисциплінованої поведінки учнів, яка 
засновувалася на взаємоповазі.

Подальший науковий пошук передбачає вивчення 
нами нормативно-правових документів, які визначали 
основні вимоги до роботи учителя у напрямі форму-
вання дисциплінованої поведінки учнів загальноос-
вітньої школи на теренах України ІІ-ї половини ХІХ 
– на початку ХХ століття.
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Анотації:
Розглянуто педагогічні умови 
та особливості навчального 
процесу для обдарованої мо-
лоді. Показана їх відповідність 
до системи наукових поглядів 
Г.Сковороди. Встановлена їх 
схожість з педагогічними ідея-
ми Г.Сковороди. Акцентовано 
погляди на природу особливих 
задатків у людини, потребу їх-
нього розвитку в діяльності, 
необхідності спеціальної осві-
ти для здібних учнів, вимог до 
вчителя-вихователя. Зазнача-
ється на необхідності спеціаль-
ного навчання та особливого 
підходу до виховання й освіти 
обдарованої особистості. 

Степанец И.А. Особенности обучения 
одаренной молодежи и становление 
преподавателя-воспитателя в современ-
ной Германии сквозь призму педагогичес-
ких взглядов Г.Сковороды. Рассмотрены 
педагогические условия и особенности учеб-
ного процесса для одаренной молодежи. 
Показано их соответствие системе научных 
взглядов Г.Сковороды. Установлено их сход-
ство с педагогическими идеями Г.Сковороды. 
Акцентированы взгляды на природу особых 
способностей у человека, потребность их 
развития в деятельности, необходимости спе-
циального образования для способных уче-
ников, требований к учителю-воспитателю. 
Отмечается необходимость специального 
обучения и особого подхода к воспитанию и 
образованию одаренной личности.

Stepanets I.A. Feature of training of 
the gifted youth and becoming of the 
teacher – tutor in the modern Germany 
through a prism of pedagogical views 
of G.Skovoroda. Pedagogical conditions 
and features of educational process for 
the gifted youth are construed. Their 
correspondence to system of scientific 
views of G.Skovoroda is exhibited. Their 
likeness to G.Skovoroda pedagogical ideas 
is installed. Views on the nature of special 
capabilities for the person, requirement of 
their development for activity, necessity 
of the professional education for capable 
pupils, demands to the teacher – tutor are 
stressed. Necessity of special training and 
the special approach to education of the 
gifted personality is scored.
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Особливості навчання обдарованої молоді  
та становлення викладача-вихователя в сучасній Німеччині 

крізь призму педагогічних поглядів Г.Сковороди
Степанець І.О.

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Вступ.1

Одним із перспективних напрямів збагачення на-
ціональної системи освіти обдарованої особистості 
є вивчення й використання позитивного досвіду в 
цій галузі інших країн. У цьому контексті Німеччина 
становить великий інтерес для вітчизняних дослідни-
ків. Особливо ж цікавими є дослідження, пов’язані з 
інтерпретацією позитивних практичних надбань ні-
мецької школи до наукових поглядів відомих вітчиз-
няних педагогів.

Особливості навчання учнівської та студентської 
молоді, зокрема обдарованої, в сучасній Німеччи-
ні є предметом дослідження вітчизняних (Я.Беккер, 
О.Васюка, В.Купченка, Т.Новикової, Л.Чухно та ін.) 
та зарубіжних учених (Б.Фегер, Г.Фенда, Г.Піхта, 
Т.Прадо, К.Хеллера та ін.). Зокрема проблемі ви-
вчення характерних тенденцій розвитку навчання 
обдарованої молоді присвячено праці О.Антонової, 
В.Богданова, Б.Богуславської, О.Гавелі, З.Гіптерс, 
Л.Прокопів, Л.Чухно та ін., дослідження зазначе-
ної проблематики в контексті педагогічних поглядів 
Г.Сковороди відбувається вперше.

Робота виконана за планом НДР Харківського 
гуманітарно-педагогічного інституту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є вивчення та аналіз особливостей 

навчання обдарованої молоді та педагогічних умов, у 
яких відбувається становлення викладача-вихователя 
у сучасній Німеччині, а також їх інтерпретація у відпо-
відності до системи наукових поглядів Г.Сковороди.

Результати дослідження.
Педагогічна спадщина Г.Сковороди безперечно за-

лишається актуальною і використовується педагогами-
практиками в усьому світі. Великий педагог і філософ 
своїм власним прикладом протягом всієї своєї педаго-
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гічної діяльності розкривав важливість «природовід-
повідного» виховання та освіти для дітей, пропону-
вав різні моделі поведінки вчителя в роботі з кожним 
окремим учнем, визнаючи його індивідуальність. На 
цій підставі можна зробити спробу проаналізувати 
особливості навчання обдарованої молоді та станов-
лення викладача-вихователя в сучасній Німеччині в 
контексті педагогічних поглядів Г.Сковороди.

З огляду на проблему дослідження, а саме навчан-
ня та виховання обдарованої молоді Німеччини, на 
особливу увагу заслуговує трактування Г.Сковородою 
принципу гуманізму як розуміння вихователем думок, 
переживань та прагнень дитини, віра в благородне 
особистісне начало та в силу виховання. Ілюстрацією 
успішної реалізації цього принципу педагогом мож-
на вважати той факт, що коли протягом 1764-1769 рр. 
він уже не працював у Харківському колегіумі, то в 
монастирських угіддях передмістя Харкова згурту-
вав навколо себе найздібніших вихованців згаданого 
колегіуму, тобто обдарованих молодих людей. Отже, 
Г.Сковорода визнавав необхідність спеціального на-
вчання та особливого підходу до виховання й освіти 
обдарованої особистості. 

Варто зазначити, що на сучасному етапі німецькі 
науковці та педагоги-практики розуміють важливість 
особливого ставлення до здібних учнів та студентів 
у суспільстві, одним з найважливіших стратегічних 
ресурсів соціально-економічного і культурного роз-
витку якого є молоді люди, інтелектуальний розвиток 
та творчий потенціал яких значно вищий за середні 
показники, –  іншими  словами, обдаровані. Талано-
вита молодь робить свій внесок у духовний та інно-
ваційний потенціал німецького суспільства. У 1990 
році Східна та Західна Німеччина об’єдналися в єди-
ну державу – Федеративну Республіку Німеччину. 
Позитивним наслідком цієї політичної події стало те, 
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що країна отримала можливість реформувати систе-
му освіти, з одного боку, відповідно до потреб роз-
витку науки, техніки, культури та соціального життя 
Німеччини, з іншого, – відповідно до вимог сучасно-
го процесу глобалізації. Слід зазначити, що освітні й 
наукові організації Німеччини працюють у тісному 
співробітництві, відсутнє розмежування вузівської і 
не вузівської, у тому числі промислової науки. Сьо-
годні німецьке суспільство визнає духовну цінність та 
соціальну значущість громадян, що володіють висо-
кими здібностями. На підтримку цього факту можна 
навести приклад роботи спеціалізованого Інституту 
дослідження обдарованості (ІДО), який проводить 
тестування рівня інтелекту, індивідуальних здібнос-
тей громадян Німеччини різного віку, а також консуль-
тації та курси спеціальної підготовки для людей, що 
працюють чи мають відношення до обдарованої осо-
бистості: учителів, співробітників соціальних служб, 
психологів та батьків.

Цікавим, на наш погляд, є твердження дослідни-
ків Г. Мелхорн і Х.-Г. Мелхорн про те, що історія і 
сучасність, відбір і виховання обдарованих особис-
тостей базуються на типових для кожного суспільства 
концепціях розвитку [2]. На їхню думку, питання про 
обдарованість має дуже велике значення не тільки для 
кожного індивідуума, але й для суспільства загалом. 
Дуже важливо, щоб людина, наділена якимось особли-
вим даром, мала можливість розкрити та використати 
його з метою самоствердження, правильного вибору 
професії. Реалізація дару може мати високу варіатив-
ність за умов запропонованого вибору різних видів 
діяльності, де шляхом спроб та помилок виявиться 
обдарованість, потрапляння в мікросередовище, яке 
стимулюватиме вияв певного типу обдарованості, за 
умови співпраці з людьми, які виявляться адекватни-
ми її дару і є сприятливими для його реалізації, умін-
ня особистості самостійно оцінити успішність у кон-
кретному виді діяльності.

З огляду на позицію щодо проблеми навчання обда-
рованої особистості Г. Мелхорн і Х.-Г. Мелхорн, вважа-
ємо за потрібне згадати ідею «сродного», тобто приро-
довідповідного виховання, яку висунув та теоретично 
й практично обґрунтував Г.Сковорода. Великий мисли-
тель вважав, що природні задатки у людей не однако-
ві. Але кожна людина, на його думку, має можливість, 
спираючись на них, розгорнути успішну діяльність у 
тій чи іншій галузі. Філософ вдається до цікавого об-
разу. Природа, писав він, подібна до багатого фонтана, 
що наповнює різні посудини до повної місткості. 

Сучасні німецькі педагоги дотримуються думки 
про те, що обдарована молодь потребує особливого 
виховання та навчання з самого дитинства, а також 
своєчасної діагностики здібностей. Зазначимо, що 
сьогодні науково обґрунтовані думки Г.Сковороди 
щодо природних, тобто генетичних, задатків у людей, 
але також доведено важливість інших факторів впли-
ву на розвиток цих задатків. Так, німецькі науковці Г. 
Мелхорн, Х.-Г. Мелхорн, К.Хеллер, Х.Холлінг сфор-
мулювали тезу щодо наявності особливих соціальних 
передумов для діагностики і стимулювання розвитку 

обдарованості: здібності для співпраці в певному мі-
кросередовищі, здатність самостійно оцінювати свою 
та чужу успішність, адекватно сприймати свою влас-
ну суспільну позицію, критично ставитися до поми-
лок тощо [2; 5]. 

Інша німецька дослідниця І.Шольц, яка займається 
проблемами обдарованості у дітей старшого шкіль-
ного віку, провела серію семінарів з теорії і практики 
навчання обдарованих для викладачів гімназій міста 
Штуттгарт, дійшла висновку про те, що головними пе-
редумовами виникнення та розвитку обдарованості є: 
індивідуальність кожної особистості, яка визначається 
через  спадковість, риси характеру, темперамент, фізіо-
логічні особливості, стан здоров’я тощо; інтегративні 
соціальні умови, до яких належать соціальний статус, 
матеріальний стан, належність до макро- та мікросере-
довища, роль у певній референтній групі, здатність до 
гнучкого реагування на соціальні зміни, моральна стій-
кість; родина: стиль стосунків, освіта та вид діяльності 
батьків, емоційна підтримка та стимулювання розвитку 
здібностей, свобода у виборі заняття; педагогічні умо-
ви, які включають у себе особливості виховання та на-
вчання, педагогічний вплив, різні дидактичні прийоми 
та методи, особистий приклад вихователя чи виклада-
ча, рівень диференціації та індивідуалізації навчально-
го процесу; правові умови, що передбачають наявність 
державної ініціативи щодо сприяння розвитку обдаро-
ваної молоді, правову захищеність суб’єктів та об’єктів 
цієї діяльності (як приклад дослідниця наводить Осно-
вний закон федеральної землі Баден-Вюртемберг, 11-й 
параграф якого присвячений проблемі підтримки обда-
рованої молоді, що заслуговує на якісну освіту та роз-
виток своїх здібностей). 

Варто зазначити, що джерелом усіх знань 
Г.Сковорода вважав досвід, практику, життя. На його 
думку, чим глибше і повніше людина оволодіває зна-
ннями, тим більшу потребу вона відчуває в них. При-
родно, що вчений обстоював необхідність навчання 
всіх дітей, незалежно від їхнього соціального стану. 
Загалом, школи, за Г.Сковородою, мають бути доступ-
ними для навчання та рідномовними. Крім рідномов-
ності вчений обґрунтував такі навчальні принципи, як 
доступність, зв'язок навчання з практикою, врахуван-
ня інтересів кожної особистості. 

У зв’язку з цим зазначимо, що німецькі, як і ві-
тчизняні, педагоги ХХ ст. (В.Штерн, А.Танненбаум, 
А.Віттман та ін.) дотримувалися думки про те, що 
розвиток особливих здібностей можливий лише за 
умови їхньої реалізації на практиці. Саме тому у су-
часній системі середньої та вищої освіти Німеччини 
широко використовуються форми навчання практич-
ного характеру: лабораторні роботи, практикуми, 
лекції на виробництві, презентації командних та інди-
відуальних наукових проектів, майстер-класи тощо. 
При виборі навчальних методів німецькі педагоги та-
кож керуються принципом можливості застосування 
отриманих знань на практиці безпосередньо під час 
навчального процесу. Значної популярності сьогодні 
набувають проектна методика, метод портфоліо, кейс-
метод, які дозволяють обдарованим учням і студентам 
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відчути, яка із соціальних ролей їм імпонуватиме в 
майбутньому. Варто також додати, що невипадково в 
індивідуальному плані студента німецького ВНЗ не 
менше половини навчального часу відводиться саме 
проектному модулю.

Г.Сковорода одним із перших в українській педа-
гогіці звертається до особистості вчителя. На його 
думку, педагог має, насамперед, дбати і сприяти роз-
криттю та формуванню в процесі навчання природних 
нахилів та можливостей дитини. Важливим  з цього 
приводу є його положення про взаємоповагу і друж-
бу між учителем і учнем. За Г.Сковородою, учитель-
вихователь має бути нерозривно пов'язаний із наро-
дом. Учитель – це дбайливий садівник, який, активно 
втручаючись у природний хід розвитку вихованця, 
веде його по накресленим шляхом. Але для того, щоб 
педагог добре виконував свої обов’язки, він сам пови-
нен мати «сродність» до вчительської діяльності, до 
місії наставника молоді. Учитель має навчати серцем. 
У вченні філософа серце – це єдність думок, почуттів і 
прагнень людини. А почуття виходять із глибини душі 
особистості і стають її переконаннями в житті.

Відомо, що сучасні німецькі науковці дотриму-
ються схожої думки: вчитель-вихователь обдарованої 
особистості повинен постійно працювати над собою, 
розвивати свій інтелект та збагачувати духовний світ, 
причому одночасно допомагати учням оволодівати на-
вичками самостійного навчання. На думку К.Фішера, 
справжній педагог не повинен задовольнятися лише 
тими знаннями, що він отримав у педагогічному на-
вчальному закладі, а прагнути постійного творчого 
зростання.

З огляду на тему та предмет дослідження, вважає-
мо за доцільне відзначити важливу роль у підготовці 
спеціальних педагогічних кадрів для виховання й на-
вчання обдарованою молоддю  університету в місті 
Ніймеген, що пропонує вихователям дошкільних за-
кладів, працівникам соціальних служб, психологам, 
педіатрам, учителям шкіл та гімназій, а також викла-
дачам вищої школи німецькомовних країн курс підви-
щення кваліфікації з подальшим присвоєнням звання 
«Спеціаліст у галузі роботи з обдарованою особис-
тістю». Участь у курсі підтверджується  отриманням 
ECHA-Диплома, що завоював популярність і визнання 
в країнах Європи. У Німеччині інститут спеціальної 

підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарова-
ною особистістю очолює професор Ф.Мьонкс, який є 
вагомою постаттю в науковому просторі Німеччини 
та консультує науковців, що займаються окресленою 
проблематикою. Особливої підготовки до роботи з об-
дарованою молоддю потребують також майбутні пе-
дагоги – студенти педагогічних спеціальностей. Вони 
вивчають курси «Обдарованість як психо-соціальне 
явище», «Керування творчістю» та «Специфіка робо-
ти з обдарованими школярами/ студентами», під час 
практики проводять власні педагогічні дослідження, 
апробовують власні мультиметодичні та мультимо-
дальні способи розпізнання обдарованості.

Висновки.
Отже, проаналізувавши підходи німецьких науков-

ців до проблеми навчання й виховання обдарованої 
особистості, можна зробити висновок про те, що вони 
досить схожі з педагогічними ідеями Г.Сковороди, 
зокрема щодо поглядів на природу особливих задат-
ків у людини, потребу їхнього розвитку в діяльності, 
необхідності спеціальної освіти для здібних учнів не-
залежно від їхнього соціального статусу, а також щодо 
вимог до вчителя-вихователя обдарованої молоді. 

До перспективних напрямів нашого дослідження 
відноситься вивчення особливостей та умов форму-
вання гуманної обдарованої особистості в середній 
та вищій школі Німеччини у відповідності до ідей 
Г.Сковороди.
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Аннотации:
Проведено аналитическое исследо-
вание специальной моторной дея-
тельности в реальных условиях тре-
нировочного процесса спортсменов. 
Определена «физиологическая сто-
имость» достижения промежуточных 
и конечных тренировочных резуль-
татов. Выявлены «слабые звенья» в 
цепи мероприятий, которые направ-
лены на достижение планируемого 
спортивного результата. Отмечается, 
что положительный эффект исполь-
зования специальных упражнений 
сопровождается объективными сме-
нами: с повышением интенсивности 
тренировочных нагрузок возрастает 
точность движений, точность вос-
приятия информации.

Ткачук В.Г., Ровний А.С., Леус Л.І. 
Функціональний стан різних сенсор-
них систем при репродукції спортс-
менами точнісних рухів. Проведено 
аналітичне дослідження спеціальної 
моторної діяльності в реальних умовах 
тренувального процесу спортсменів. 
Визначена «фізіологічна вартість» до-
сягнення проміжних і кінцевих трену-
вальних результатів. Виявлені «слабкі 
ланки» у ланцюзі заходів, які спрямо-
вані на досягнення планованого спор-
тивного результату. Відзначається, 
що позитивний ефект використання 
спеціальних вправ супроводжується 
об’єктивними змінами: з підвищенням 
інтенсивності тренувальних наванта-
жень зростає точність рухів, точність 
сприйняття інформації.

Тkachuk V.G., Rovny А.S., Leus L.I. 
Functional state of the different sensory 
systems at reproduction the sportsmen 
of exact motions. Analytical research of 
the special motor activity is conducted in the 
real terms of training process of sportsmen. 
The «physiological cost» of achievement of 
intermediate and eventual trainings results 
is certain. «Weak links» are exposed in the 
chain of measures which are directed on 
achievement of the planned sporting result. 
It is marked that the positive effect of the use 
of the special exercises is accompanied the 
objective changing: exactness of motions, 
exactness of perception of information, 
increases with the increase of intensity of the 
trainings loadings.

Ключевые слова:
баскетбол, квалифицированный, 
точность, физиологические 
механизмы.

баскетбол, кваліфікований, точність, 
фізіологічні механізми.

basketball, skilled, exactness, physiological 
mechanisms.

Функциональное состояние различных сенсорных систем  
при репродукции спортсменами точностных движений

Ткачук1 В.Г., Ровный2 А.С., Леус1 Л.И. 
Институт физического воспитания и спорта  

Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова1 

Харьковская государственная академия физической культуры2

Введение. 1

Теория функциональных систем (ФС) позволяет 
объективно исследовать и понимать механизмы двига-
тельной деятельности спортсменов. Сформулирован-
ный П.К. Анохиным [1] принцип системного «кван-
тования» позволяет тренировочную деятельность или 
отдельные ее занятия подразделить на дискретные 
отрезки – «кванты», которые включают необходимую 
социальную и биологическую потребности, возника-
ющие на базе доминирующей мотивации.

Основное отличие строения и организации ФС 
П.К. Анохина [1] от существующих концепций функ-
ционирования организма состоит в том, что форми-
рование этой системы осуществляется экстремально 
или на основе условного рефлекса. Однако, несмотря 
на различия, все ФС организма имеют схожие струк-
турные особенности. Подтверждением этого явля-
ется то, что ФС представляет собой универсальный 
принцип деятельности физиологических процессов и 
механизмов, заканчивающихся получением конечно-
го приспособительного эффекта. В настоящее время 
принято ФС рассматривается как единицу интегра-
тивной деятельности человека.

В результате многолетних и многочисленных ис-
следований П.К. Анохин [1] сформулировал следую-
щие постулаты общей теории ФС:
I – ведущим системообразующим фактором ФС лю-

бого уровня организации является полезный для 
организма приспособительный результат.

II – любая ФС организма строится на основе принци-
па саморегуляции.

III – ФС являются центрально-периферическими об-
разованиями, с избирательно объединяющимися 
различными органами и тканями для достижения 
полезных приспособительных результатов.

©  Ткачук В.Г., Ровный А.С., Леус Л.И., 2010

IV – ФС характеризуются однотипной архитектоникой.
V – отдельные элементы в ФС взаимодействуют для 

достижения полезных для организма результатов.
VI – ФС и их отдельные части избирательно созрева-

ют в процессе онтогенеза, отражая общие законо-
мерности системогенеза.
Перечисленные положения мы и учитывали в пла-

нировании, организации, проведении и анализе ре-
зультатов нашей работы.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ функционального состояния 

различных сенсорных систем при репродукции спор-
тсменами точностных движений, а также разработка 
рекомендаций по совершенствованию тренировочно-
го процесса баскетболистов высокой квалификации. 

Практическое использование принципов систем-
ного «квантования» тренировочного занятия дает 
возможность провести аналитическое исследование 
специальной моторной деятельности в реальных усло-
виях тренировочного процесса спортсменов. Этот ме-
тод дает возможность определить «физиологическую 
стоимость» достижения промежуточных и конечных 
тренировочных результатов. Это, в свою очередь, 
способствует определению «слабых звеньев» в цепи 
мероприятий, направленных на достижение плани-
руемого спортивного результата.

Технология исследования. Базируясь на концепции 
ФС, были проведены исследования по определению 
механизмов управления точностными произвольны-
ми движениями спортсменов – броски мяча по корзи-
не высококвалифицированными баскетболистами. 

С целью определения зависимости точности (безо-
шибочности) движений от разнообразных сенсорных 
функций применялся статистический метод расчета 
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множественной линейной регрессии. Метод был из-
бран по тому, что позволяет объективно оценить за-
висимость между комплексом изучаемых показателей 
движения. Математические модели для баскетбольной 
команды мастеров спорта были построены для оценки 
точности бросков мяча по корзине в начале, средине и 
конце тренировочного сбора, а также отдельно взято-
го тренировочного занятия, зарегистрированного и в 
начале, и конце сбора.

Результаты исследования. 
Полученный коэффициент детерминации свиде-

тельствует, что первая статистическая модель объ-
ясняет 99,4 % вариаций в точности бросков мяча в 
корзину в начале учебно-тренировочного сбора (TS). 
Вид этой модели представлен следующим уравнени-
ем (1.1):

TS = 3,52 • CHS + 4,06 • FS + 0,11 • GS – 0,44 • KS 
+ 1,09 • PS – 0,17 • SS + 0,81 • VS + 0,08 • XSA – 0,1 • 

XSB – 0,09 • ZS (1.1),
где: TS – точность бросков мяча по корзине; CHS – 

порог вестибулярной чувствительности; FS – порог 
точности репродукции усилия; GS – порог глубинно-
го зрения; KS – порог кинестетической чувствитель-
ности; PS – порог репродукции пространственного 
показателя; SS – порог слуховой чувствительности; 
VS – порог вестибулярной устойчивости; XSA – ла-
тентное время сокращения мышц; XSB – латентное 
время расслабления мышц; ZS – порог зрительной 
чувствительности в начале сбора.
Показатели приведенной модели позволяют оце-

нить вклад каждого отдельного фактора в точность 
двигательной деятельности спортсменов.

Если учитывать практические возможности тре-
нера, то можно существенно упростить приведенную 
выше модель репродукции точностного движения. С 
этой целью можно применить метод обратной поша-
говой регрессии. После проведения такой статисти-
ческой процедуры конечный вид модели свидетель-
ствует, что точность броска мяча по корзине в начале 
сбора зависит от порогов вестибулярной чувствитель-
ности и силового параметра движения и (1.2):

TS = 2,059 • CHS + 4.387 • FS (1.2).
Аналогичная процедура анализа точности репро-

дукции спортивных движений (бросков в корзину) у 
баскетболистов была проведена и после окончания 
учебно-тренировочного сбора. В этом случае стати-
стическая модель взаимодействия сенсорных систем 
имела вид (1.3):

TF = 3,78 • CHF + 8,02 • FF + 2,09 • GF – 0,46 • 
KF – 0,27 • PF + + 0,93 • SF + 3,05 • VF + 0,07 • XFA 

+ 0,17 • XFB + 0,14 • ZF (1.3),
где: условные обозначения аналогичны уравнению 

1.1, только в конце сбора.
Уравнение пошаговой обратной регрессии в ко-

нечной статистической модели включало два досто-
верных фактора – порог слуховой чувствительности 
и порог точности репродукции силового параметра 
движения (1.4):

TF = 10.45 • FF + 0.52 • SF (1.4).

Кроме описанной оценки динамики точности бро-
сков по корзине в начале и конце сбора эти показатели 
были зарегистрированы на протяжении одного тре-
нировочного занятия. Таких занятий было проведено 
два: одно в начале и второе – конце сбора.

Параметры точности движений постоянно варьи-
руют в зависимости от уровня функционального со-
стояния сенсорных систем [5, 6, 9, 10]. Поэтому для 
уточнения механизмов управления произвольными 
точными двигательными действиями рассмотрим 
изменения математических моделей на протяжении 
одного тренировочного занятия.

Статистическая модель точности броска мяча по 
корзину баскетболистами после общей и специальной 
разминки (квант №1) на занятии, проведенном в на-
чале сбора, имела следующий вид (1.5):

TS1 = 0,741295• CHS1 + 2,16687 • GS – 0,158036 • 
KS1–0,0869908 • PS1 + 0,412886 • SS1 + 1,23383•VS1 + 
0,00815016 • XS1A + 0,0824903 • XS1B – 0,400852•ZS1 

(1.5).
где: условные обозначения как в уравнении 1.1, толь-

ко в конце сбора.
Уравнение пошаговой обратной регрессии, в ко-

нечном итоге, составляют только два значимых по-
казатели, от которых зависит точность выполнения 
исследуемого движения

TS1= 3,06646 • GS1 + 0,243031 • SS1 (1.6),
где: TS1 – точность бросков мяча по корзине; GS1 

– порог глубинного зрения; SS1 – порог слуховой чув-
ствительности.

Существенная активация двигательной деятельно-
сти и, как следствие, усиление обменных процессов 
[8, 10] в организме спортсмена позволили установить 
существенные изменения в системе сенсорного кон-
троля точности выполнения бросков мяча в корзину 
(квант № 2). Статистическая модель множественной 
регрессии имела вид (1.7):

TS2 = 0,0231703 • CHS2 – 0,993555 • FS2 + 2,77923 
• GS2 – 0,0140502 • KS2 – 0,247275 • PS2 + 0,336251• 
SS2 –6,89477 • VS2 – 0,0746781 • XS2A + 0,281211 • 

XS2B – 0,13260 1• ZS2 (1.7).
где: условные обозначения как в уравнении 1.1.

Множественное уравнение пошаговой обратной 
регрессии включало три достоверных фактора, от ко-
торых зависит точность бросков мяча (1.8):

TS2 = 1,86461 • GS2 + 5,74815 • VS2 + 0,237031 • 
XB2S (1.8),

где: TS2 – точность бросков мяча в средине занятия, 
проводимого в начале сбора; GS2 – порог глубинно-
го зрения; ХВ2S – латентный период расслабления 
скелетных мышц.
В заключительной части занятия (квант № 3) ста-

тистическая модель линейной множественной регрес-
сии приобрела вид (1.9):

TS3 = 1,74825 • CHS3 – 0,385289 • GS3 + 0,403317 
• KS3 ++ 0,181924 • PS3 – 0,0333538 • SS3 + 2,34132 • 
VS3 ++0,04553 • XS3A + 0,301569 • XS3B – 0,044567 • 

ZS3 (1.9), 
где: условные обозначения как в уравнении 1.1.

Как свидетельствует уравнение пошаговой обрат-
ной регрессии – по мере накопление утомления точ-
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ность бросков мяча по кольцу зависит от скорости 
расслабления скелетной мускулатуры (1.10):

TS3 = 0,146205 • XS3В (1.10), 
где: TS3 – точность бросков мяча в конце занятия, про-

водимого в начале сбора; XS3В – латентное время 
расслабления скелетных мышц.
Предполагалось, что в конце сбора система сен-

сорного контроля точности движений должна значи-
тельно измениться. В начале занятия после разминки 
регрессионная модель свидетельствовала о такой за-
висимости точности бросков от состояния сенсорных 
функций (1.11):

TF1 = 3,01858 • CHF1 + 4,79375 • FF1 + 2,21374 
• GF1 ++ 0,429151 • KF1 + 0,0436024 • PF1 + 

0,144436•SF1 –0,479173 • VF1 + 0,121074 • XF1A – 
0,0192687 • XF1B –0,0871177 • ZF1 (1.11).

где: TS – точность бросков мяча по корзине; CHS – 
порог вестибулярной чувствительности; FS – порог 
точности репродукции усилия; GS – порог глубинно-
го зрения; KS – порог кинестетической чувствитель-
ности; PS – порог репродукции пространственного 
показателя; SS – порог слуховой чувствительности; 
VS – порог вестибулярной устойчивости; XSA – ла-
тентное время сокращения мышц; XSB – латентное 
время расслабления мышц; ZS – порог зрительной 
чувствительности в конце сбора.
Уравнение обратной пошаговой регрессии пока-

зывает уже пять достоверных факторов, от которых 
зависит точность выполнения бросковых действий 
баскетболистов (1.12):

TF1 = 2,4732 • CHF1 + 4,74461 • FF1 + 1,82615•GF1 
+  0,380915 • KF1 + 0,114342 • ХF1А (1.12),

где: TF1 – точность броска мяча в кольцо в начале за-
нятия после разминки; CHF1 – порог вестибулярной 
устойчивости; FF1 – порог репродукции силового 
параметра движения; GF1 – порог глубинного зре-
ния; KF1 – порог кинестетической чувствительно-
сти; ХF1А – латентный период напряжения мышц.
В средине тренировочного занятия регрессионная 

модель показывает такую зависимость точности бро-
сков мяча в кольцо от сенсорных функций (1.13):

TF2 = 1,25979 • CHF2 + 2,25057•FF2 – 1,09426•GF2 
– 0,639787 • KF2 – 0,639787 • КF2 – 0,727796 • РF2 
–0,213979 • SF2 + 1,36326 • VF2 – 0,158372 • XF2A 

–0,331467 • XF2B + 0,417376 • ZF2 (1.13),
где: условные обозначения как в уравнении 1.1.

Занятие на заключительном этапе учебно-
тренировочного было интенсивным, поэтому уже в 
середине занятия уравнение обратной пошаговой ре-
грессии показало ведущим фактором в регуляции точ-
ности воспроизведения движений – латентный пери-
од расслабления мышц (1.14):

TF2 = 0,164044 • XF2B (1.14),
где: TF2 – точность броска мяча в середине занятия 

на заключительном этапе сбора; ХF2В -латентный 
период расслабления мышц.
По мере накопления утомления в конце занятия 

наблюдается снижение функциональной активности 
всех сенсорных систем и их отдельных функций. В 
результате значимо изменяется качество управления в 
системе воспроизведения движения. Статистическая 

модель показывает такую зависимость точности бро-
ска мяча в кольцо от сенсорных функций (1.15):

TF3 = 3,59889 • CHF3 + 1,01954 • FF3 – 
0,201304•GF3 –0,235633 • KF3 + 0,0162167 • PF3 – 

0,19728 • SF3  –0,304243 • VF3 + 0,0898124 • XF3A + 
0,153872 •XF3B – 0,284984 • ZF3 (1.15).

где: условные обозначения как в уравнении 1.1.
Выполнение игровых упражнений спортсменами 

проходить на фоне утомления и постоянного раздра-
жения вестибулярного аппарата. Подтверждением 
этого является проявление зависимости точности бро-
ска мяча по кольцу от чувствительности вестибуляр-
ной системы (1.16):

TF3 = 3,64912 • CH F3 (1.16),
где: TF3 – точность броска мяча в кольцо в конце за-

нятия в конце сбора; СНF3 – порог вестибулярной 
устойчивости.
Обсуждение результатов.
Анализируя зависимость точности бросков мяча 

по кольцу высококвалифицированными баскетболи-
стами, т.е. конкретного вида точностной деятельности 
спортсмена и конкретного вида спорта, необходимо 
заключить, что каждая отдельно взятая сенсорная си-
стема обязательно вносит свой специфический вклад 
в управление движениями и эта лепта варьирует на 
протяжении как одного занятия, так и этапа подготов-
ки спортсмена. Почему же наблюдается такая дина-
мика изучаемых физиологических процессов?

Одним из физиологических механизмов управле-
ния точностными движениями является их срочная 
коррекция на основе постоянного обмену информа-
цией между исполнительными, обеспечивающими 
системами и аппаратами ЦНС [10, 11, 12].

Используя концепцию системного принципа 
управления, мы рассматривали сенсорный механизм 
управления точностными движениями спортсменов 
как целеполагающую функцию ФС – взаимодействие 
сенсорных систем и их функций в обеспечении необ-
ходимого конечного результата. 

Положительный результат в спортивных играх до-
стигается благодаря завершающемуся точностному 
двигательному действию. Информация о его параме-
трах поступает в ЦНС с использованием принципа 
«обратной связи» через внешние (зрительная, слухо-
вая, тактильная, температурная сенсорные системы) 
и внутренние (проприорицептивная и вестибулярная 
системы) сенсорные каналы. Эта варьирующая во 
времени и пространстве информация о результатах 
движения поступает в ЦНС для афферентного синте-
за и принятия адекватного решения. Аппарат аффе-
рентного синтеза интегрирует варьирующую инфор-
мацию, поступающую как из вне, так и от внутренних 
каналов связи. На этой основе принимается решение 
на выбор и степень активности сенсорных компонен-
тов, которые должны обеспечить качественное выпол-
нение требуемых двигательных действий.

Информация о принятии решения поступает в 
аппарат сличения – названный П.К. Анохиным [1, 4] 
«акцептор результатов действия» (АРД). Этот аппарат 
позволяет прогнозировать необходимость включения 
определенных варьирующих сенсорных функций, ко-
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торые могут обеспечить выполнение необходимого 
движения, сопоставлять их с параметрами реального 
результата, информация о которых поступает через 
каналы обратной связи.

АРД является постоянным фактором управления. 
Он сравнивает реальное выполняемое движение с 
запланированным. Получает он информацию непо-
средственно от афферентного синтеза, сопоставляет 
ее с данными эфферентного синтеза и результатом 
действия. Если цель данного движения достигнута, то 
цикл заканчивается, а если нет – то происходит ком-
плекс новых реакций, который и должен привести в 
соответствие текущее двигательное действие к ее мо-
дели [1, 4]. И этот аппарат имеет высокую корреляцию 
с базовыми биологическими процессами организма – 
пластическим и энергетическим метаболизмом. Как 
свидетельствуют исследования [8, 10, 13] эти процес-
сы определяют состояние рецепторного аппарата всех 
сенсорных систем и ЦНС.

Анализируя полученные результаты исследований 
зависимости точности движений от отдельных сен-
сорных функций, можно отметить, что каждая из из-
учаемых сенсорных систем вносит свой конкретный 
вклад в управление точностными движениями и этот 
вклад постоянно изменяется (варьирует), как на про-
тяжении одного занятия, так и на протяжении учебно-
спортивного сбора. И эти изменения функционально 
связи с интенсивностью применяемых физических 
нагрузок [10, 12].

В анализе временных характеристик движения 
(темп, продолжительность фаз движения и др.) важное 
значение имеет слуховая сенсорная система. Оценка 
продолжительности отдельных фаз движения связа-
на с дифференцированием микроинтервалов времени 
между слуховыми сигналами. 

По мере накопления утомления сенсорные системы 
получают не совсем точную информацию и поэтому 
они функционируют по принципу взаимокомпенсации 
систем. Рассчитанные нами коэффициенты детерми-
нации свидетельствуют о том, что в конце тренировки 
точность бросков мяча по корзине достоверно зависит 
от состояния слуховой сенсорной системы. 

Пространственные параметры движения коррек-
тируются глубинным зрением или взаимным распо-
ложением разных частей тела. В спокойном состоя-
нии точность движений зависит от чувствительности 
зрительной системы. В процессе тренировки уровень 
этой зависимости снижается по мере снижения уровня 
потребления кислорода. Эти данные свидетельствуют 
о том, что функциональная возможность зрительной 
системы выполняет, в основном, общую ориентацию 
в пространстве.

Точность бросков мяча по корзине также зависит 
от кинестетического опыта спортсмена, который при-
обретается в ходе многоразового выполнения бросков 
по корзине, а также от точности оценки зрительной 
системой текущего (подчеркнем постоянно варьиру-
ющего) расстояния до цели.

Сама же пространственная оценка расстояния до 
цели осуществляется глубинным зрением. Наши ис-
следования показали, что в начале сбора в процессе 
одного занятия наблюдается статистически достовер-

ная зависимость точности бросков мяча по кольцу от 
величины порога глубинного зрения. В конце сбора во 
время занятия зависимость точности бросков от это-
го показателя уменьшается. Это происходит потому, 
что бинокулярное зрение характеризуется положени-
ем зрительных осей, которые показывают смещения 
изображения разноудаленных предметов на сетчатке 
правого и левого глаза. А известно, что оптимальный 
баланс тонуса зрительной мускулатуры (ортофория) 
наблюдается у спортсменов, у которых двигатель-
ная деятельность связана с постоянной зрительной 
оценкой пространственных параметров движений. 
Ортофория улучшается с ростом спортивного мастер-
ства. Значительно варьирующие физические нагрузки 
сопровождаются нарушением ортофории [3], а это, 
в свою очередь, снижает точность бросков мяча по 
кольцу.

В управлении всеми движениями и точностными, 
в частности, большую роль оказывают вестибулярные 
функции, обеспечивающие центральные механизмы 
информацией о перемещениях частей тела и о его 
равновесии. Вестибулярная информация осущест-
вляет преимущественно тормозное влияние на двига-
тельные нервные клетки мозга. Но, систематическое 
использование специальных упражнений вызывает 
положительное влияние вестибулярных импульсов. 
Вестибулярные центры находятся под прямым влия-
нием мозжечковых ядер. В свою очередь, мозжечок 
регулирует мышечный тонус в соответствие с часто-
той и силой выходящих импульсаций, которые посту-
пают от вестибулярной и моторной систем.

Системный характер регуляторных воздействий 
представляет собой обязательное условие в процессах 
формирования необходимых двигательных действий. 
Так, раздражение вестибулярных ядер вызывает ни-
стагм, являющийся показателем чувствительности 
вестибулярной сенсорной системы к угловым раз-
дражителям. Применение систематических трениро-
вок способствует снижению вестибулярной чувстви-
тельности и, тем самым, повышению вестибулярной 
устойчивости.

Нами показано, что в начале и конце трениро-
вочного сбора точность движений зависит от уровня 
чувствительности и устойчивости вестибулярной сен-
сорной системы. И эта зависимость изменяется (ва-
рьирует) при изменениях и интенсивности нагрузки и 
уровня тренированности спортсмена [3, 7].

При этом, специфического пути, связывающего 
ядра вестибулярного аппарата с глазодвигательными 
нейронами не существует. Поэтому, нистагм можно 
рассматривать как следствие иррадиации возбужде-
ния по неспецифическим путям ретикулярной форма-
ции стволовой части мозга.

Необходимо также констатировать, что в предло-
женных П.К. Анохиным постулатах ФС отсутствует 
еще одного важное их свойство – пространственно-
временная вариативность всех физиологических 
процессов.

Возникновение и проявление этого общебиологи-
ческого свойства систем управления движениями, как 
функциональная вариативность, может быть вызвано 
как влияниями явлений экзогенной природы (эколо-
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гические условия, условия жизнедеятельности и др.), 
так и явлениями эндогенной природы. К последним 
относятся – интенсивность энергетического и пла-
стического обмена, уровень экскреции гормонов и их 
соотношение, функциональное состояние отдельных 
его систем и организма в целом. Совокупность этих 
факторов может оказывать влияние путем изменения 
(вариаций) длительности и интенсивности своего 
действия как периодического, квазипериодического и 
стохастического характера [10].

Физиологическая сущность феномена вариативно-
сти «…заключается в ее роли как одного из механиз-
мов осуществления долговременной адаптации систе-
мы управления движениями в процессе обучения, а 
также при срочной адаптации в процессе конкретной 
деятельности и текущего состояния организма. Она 
является одним из элементов творческих функций 
приспособления к динамическим условиям внешней 
и внутренней среды» [10, стр. 301]. 

Выводы.
Таким образом, в формировании конечного при-

способительного результата точностного движения 
одна из ведущих ролей принадлежит сенсорным кор-
рекциям. Их необходимость обусловлена постоянной 
сменой (вариациями) внешних условий и внутрен-
них состояний, возникающих при выполнении дви-
гательных действий (мгновенная смена обстановки 
– внешние условия, требующие срочной коррекции 
движений, смены состояния мышечного аппарата – 
внутренние условия, требующие коррекций в двига-
тельной структуре движения).

Напряженная тренировочная деятельность осу-
ществляется на основе формирования ФС, которая 
включает, как специфические исполнительные компо-
ненты, так и неспецифические функции обеспечения 
[3, 7, 14]. 

Представленные данные позволили создать пол-
ный «сенсорный портрет» спортсмена в условиях 
конкретной тренировочной деятельности и собрать 
необходимый «банк» временной динамики сенсорных 
показателей. Накопленный «банк» должен служить 
ориентиром для повышения точности конкретных 
двигательных действий в процессе различных трени-
ровочных «квантов» [3].

Исходя из концепции ФС такой принцип управ-
ления точностными движениями направлен на более 
прецизионную коррекцию как специфических (функ-
ция исполнения), так и неспецифичных (функция обе-
спечения) организма, которые принимают участие в 
достижении этапных и конечных параметров точных 
движений.

Важно отметить, что положительный эффект ис-
пользования специальных упражнений в процессе 
занятий сопровождается объективными сменами: с 
повышением интенсивности тренировочных нагру-
зок возрастает точность движений, точность восприя-
тия информации, которую принимали и направляли 
к центрам управления сенсорные системы в каждом 
тренировочном «кванте», благодаря синхронизации 

сенсорных параметров по отношению к результатам 
точностной двигательной деятельности.

Приведенные положения позволяют выдвинуть 
вопрос о создании и развитии нового направления си-
стемных исследований результативной двигательной 
спортивной деятельности – спортивной психофизио-
логии, в основе которой лежат массовые исследова-
ния соматовегетативных систем, а также объективной 
количественной и качественной оценки «физиоло-
гической цены» достижения результатов, имеющих 
важное прогностическое значение. Все это дает осно-
вание для разработки обоснованных рекомендаций по 
повышению адаптационной устойчивости сенсорных 
систем в конкретной спортивной деятельности.
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Анотації:
Розглянуто функціональний стан 
нервової системи спортсменів. У 
дослідженні приймало участь 95 
спортсменів у віці 21-27 років (з 
них 41 чоловік та 54 жінки). Ви-
користано кількісні і якісні оцінки 
рівня психофізіологічного стану. 
Виявлено рівень психофізіоло-
гічного стану спортсменів – «ви-
сокий», «середній», «низький». 
Встановлено, що тривалість 
спортивного стажу обумовлює ре-
зультативність показників функці-
ональний стан нервової системи 
спортсменів.  Зазначено, що рі-
вень функціонального стану нер-
вової системи обумовлює успіш-
ність діяльності спортсмена. 

Турчина Н.И. Функциональное состояние 
нервной системы спортсменов игровых 
видов спорта. Рассмотрено функциональ-
ное состояние нервной системы спортсме-
нов. В исследовании принимало участие 95 
спортсменов в возрасте 21-27 лет (из них 
41 мужчина и 54 женщины). Использованы 
количественные и качественные оценки 
уровня психофизиологического состояния. 
Выявлен уровень психофизиологического 
состояния спортсменов – «высокий», «сред-
ний», «низкий». Установлено, что продолжи-
тельность спортивного стажа обуславливает 
результативность показателей функциональ-
ного состояния нервной системы спортсме-
нов. Указано, что уровень функционального 
состояния нервной системы обуславливает 
успешность деятельности спортсмена. 

Turchina N.I. Functional state of the ner-
vous system of sportsmen of playing 
types of sport. The functional state of the 
nervous system of sportsmen is consid-
ered. In research 95 sportsmen took part 
in the age of 21-27 years (from them there 
is a 41 men and 54 women). The quantita-
tive and high-quality estimations of level 
of the psychophysiological state are used. 
The level of the psychophysiological state 
of sportsmen is educed - “high”, “middle”, 
“subzero”. It is set that duration of sport-
ing experience stipulates effectiveness of 
indexes of the functional state of the ner-
vous system of sportsmen. It is indicated 
that the level of the functional state of the 
nervous system stipulates success of ac-
tivity of sportsman.

Ключові слова:
функціональний стан, нервова 
система, спортсмени, ігрові 
види спорту.

функциональное состояние, нервная сис-
тема, спортсмены, игровые виды спорта.

functional states, nervous system, sports-
men, playing sports. 

Функціональний стан нервової системи  
спортсменів ігрових видів спорту 

Турчина Н.І. 
Національний авіаційний університет України

Вступ.1

Індивідуально – типологічні властивості вищої 
нервової діяльності (ВНД)  є основа у формуванні 
сенсомоторних, вегетативних та психічних функцій 
організму людини в умовах навчальної, професійної 
та спортивної діяльності [12, 14, 16, 20, 21]. 

Останнім часом спостерігається підвищення ін-
тересу до проблеми діагностики психофізіологічного 
стану як невід’ємної частини системи контролю за 
функціональним станом спортсмена [1, 2, 18]. 

В системі медико – біологічного контролю вико-
ристовується велика кількість інформативних тестів 
[1, 3]. Виявлення та обґрунтування найбільш інфор-
мативних тестів, методів контролю та їх метрологіч-
ного забезпечення є актуальними і потребують удо-
сконалення. При виборі тестів та критеріїв оцінки 
психофізіологічних станів спортсменів необхідно 
враховувати фізіологічні та психологічні особливос-
ті індивідуальних відмінностей, які знаходяться як в 
основі розвитку рухових якостей, так і при досягненні 
високих спортивних результатів [2, 7, 10]. 

Впровадження методик вивчення стану психофізі-
ологічних функцій спортсменів має велике значення 
для оцінки психофізіологічних процесів на рівні ор-
ганізму як цілого. Важливість цієї проблеми підкрес-
люється багатьма дослідниками [1, 4, 5]. Тому метою 
дослідження була розробка системи контролю стану 
психофізіологічних функцій із використанням кіль-
кісно – якісної оцінки рівнів функціонального стану 
нервової системи (ФСНС) спортсменів, які спеціалі-
зуються в спортивних іграх. 

Робота виконана за планом НДР Національного 
авіаційного університету України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було вивчення функціонального 

стану нервової системи спортсменів ігрових видів 
©  Турчина Н.І. , 2010

спорту, з використанням кількісної і якісної оцінки 
рівня психофізіологічного стану.

Методи й організація досліджень. Об’єктом до-
слідження було 95 спортсменів різних ігрових видів 
спорту високої кваліфікації, вік яких становив 21-27 
років, з них 41 чоловік та 54 жінки. Всі вони займа-
ються спортивними іграми (футбол, хокей на траві, 
гандбол)  і за рівнем кваліфікації були розподілені на 
три групи: кандидати в майстри спорту (КМС) – 26 
осіб, майстри спорту (МС) – 57, майстри спорту між-
народного класу (МСМК) – 12.

Визначення індивідуально – типологічних власти-
востей вищої нервової діяльності та сенсомоторних 
функцій спортсмена забезпечувалося використанням 
комп’ютерної системи «Діагност-1», яка є авторською 
розробкою М.В.Макаренка та В.С. Лизогуба [17].

Дослідження зорово-моторних реакцій різного сту-
пеня складності розпочиналося з визначення латентного 
періоду простої зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР). Об-
стежуваний повинен був при появі на екрані будь-якого 
подразника швидко натискати праву кнопку на пульті 
досліджуваного. Латентний період зорово-моторної ре-
акції вибору двох з трьох подразників (ЛП РВ2-3) відріз-
нявся від  попереднього тим, що обстежуваний повинен 
був при появі на екрані геометричної фігури “квадрат” 
швидко натискати на праву кнопку правою рукою. В разі 
появи на екрані “кола” він повинен натиснути ліву кноп-
ку лівою рукою, інші подразники вважались гальмівни-
ми і на них не слід натискати кнопки.

Дослідження властивостей основних нервових про-
цесів включає характеристики максимальної швидкості 
переробки інформації з диференціювання позитивних і 
гальмівних подразників – рівень ФРНП (ФРНП) і за-
гального числа пред’явлених і перероблених сигналів 
за фіксований час роботи – СНП (СНП). 

Показник СНП визначався за сумою помилок (у 
відсотках до суми пред’явлених сигналів), які були 
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допущені обстежуваним під час виконання всього 
дозованого навантаження. Вважалось, що чим мен-
ший відсоток помилок за весь період пред’явлення 
навантаження, тим вищій ступінь СНП (працездат-
ності головного мозку).

Стан основних психічних функцій: сприйнят-
тя, уваги, мислення, пам’яті оцінювався за допомо-
гою комп’ютерної методики [6]. Розумова діяльність 
моделювалася 2 видами комбінаторних тестів на 
комп’ютері. На екран дисплея подавався чотиризнач-
ний ряд випадково виникаючих однозначних цифр 
(від 0 до 9). В задачу досліджуваного входило підра-
хунок переставлень цифр, які стоять поряд для упо-
рядкування, послідовності чисел в порядку зростання 
(перший алгоритм) або спадання (другий алгоритм). 
Після підрахунку обстежуваний натискав на клавішу, 
яка відповідає кількості мінімальних перестановок 
цифр, необхідних для упорядкування чотиризначного 
ряду на дисплеї в порядку зростання або в порядку 
спадання. Темп появи цифр при модулюванні розумо-
вої діяльності вільний, нова задача з’являлася після 
відповіді досліджуваного. Тривалість кожного з тестів 
2 хвилини. Реєструвався час, правильність рішення 
кожної тестової задачі, кількість помилок.

Тести розумової діяльності, на переробку зорової 
інформації, складають частину системи психофізіоло-
гічної діагностики працездатності наведені в моногра-
фії [6]. За результатами експериментальних моделей 
розраховувалися психофізіологічні показники розу-
мової працездатності: коефіцієнт варіації середнього 
часу рішення тестового завдання, обсяг довільної ува-
ги, коефіцієнт операційного мислення.

Функція пам’яті вивчалася за допомогою тесту на 
визначення обсягу короткострокової пам’яті. По ви-
значенню кількості вірно відновлених двохзначних 
цифр з 12, які були пред’явлені піддослідному на 
екрані дисплея на протязі 30 секунд, визначався обсяг 
короткострокової пам’яті у відсотках. 

Ефективність уваги оцінювалася за кількістю по-
милок задач.

Вивчали сприйняття часу за допомогою модифі-
кованого тесту Ф.Халберга «індивідуальна хвилина» 
( помилка сприйняття часового інтервалу за різницею 
відхилення від заданого часу).

Статистичну обробку матеріалу здійснювали 
методом середніх величин за статистичної програ-
ми  STATISTICA 6.0 та програмного забезпечення 
Microsoft Exсel 2000.

Результати досліджень та їх обговорення. 
На основі математичної обробки експерименталь-

них даних було проведено градація значень психофі-
зіологічних показників хi на наступні функціональні 
класи з урахуванням величини середньоквадратично-
го відхилення (δ) від середнього арифметичного X  . 

Отримані результати вищезазначених психофі-
зіологічних тестів дали змогу оцінити індивідуаль-
ний рівень стану нейродинамічних функцій кожного 
спортсмена.

Аналогами наших досліджень є дослідження ла-
тентних періодів простої і складної сенсомоторних 
реакцій та сили нервових процесів, які представлені 
у даних Макаренка М. В. [17]. Для умов спортивної 
діяльності даний підхід розроблено Коробейніковим 
Г.В. [2,6,7,8,9]. 

Результати розподілу за рівнем функціонально-
го стану нервової системи в окремих статевих групах 
свідчить, що серед жінок з високим рівнем було 10%, з 
середнім – 60% та з низьким – 30%. В групі чоловіків – 
37% мали високий, 59% – середній та 7% – низький рі-
вень функціонального стану нервової системи. Аналіз 
результатів досліджень показує, що приблизно рівна 
кількість осіб з середнім рівнем ФСНС спостерігається 
як у групі жінок, так і у групі чоловіків. Тоді коли кіль-
кість чоловіків з високим рівнем перевищує кількість 
жінок більш чим у 3,5 рази. І навпаки, осіб з низькими 
показниками функціонального стану нервової системи 
було більше серед спортсменів – жінок (рис. 1). 

Для детального аналізу змін рівня функціональ-
ного стану нервової системи, які пов’язані з зростом 
спортивної майстерності провели розподіл того ж 

                 А                                                                                              Б                                                                                                                                               

Рис. 1. Результати розподілу спортсменів за рівнем функціонального стану нервової системи:  
А – жінки, Б – чоловіки.

30%  
10%  

60%  
Високий рівень ФСНС
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контингенту обстежуваних за показниками індексу 
функціонального стану нервової системи на високий, 
середній та низький рівні. 

Дослідження функціонального стану нервової 
системи у гравців різної кваліфікації показали, що 
серед кандидатів в майстри спорту з середнім рівнем 
функціонального стану нервової системи було 69%, з 
низьким – 31%. Жоден спортсмен цієї спортивної ква-
ліфікації не був віднесений до групи з високим рівнем 
функціонального стану нервової системи (рис. 2). 

Серед майстрів спорту з високим рівнем 28% осіб, 
з середнім – 58%, з низьким – 14%.

Серед майстрів спорту міжнародного класу 25% 
обстежуваних віднесені до групи з високим рівнем 
функціонального стану нервової системи, з середнім 
– 50%, з низьким – 25%. Отримані дані збігаються з 
результатами Родіонова А. В. та Кашина А.П., які та-
кож за допомогою оціночних шкал визначили “серед-
ні” межі результатів психофізіологічного тестування у 
50 % спортсменів[19]. 

Отримані нами дані підтверджують результати ав-
торів, які досліджували взаємозв’язок індивідуально 
– типологічних властивостей ВНД  з рівнем спор-
тивної майстерності і прийшли до висновку, що висо-
кий рівень спортивної кваліфікації характеризується і 

високим рівнем розвитку типологічних властивостей 
нервової системи [5, 10, 11, 15]. 

Проведення досліджень показало, що наявність 
у високо кваліфікованих спортсменів високого рівня 
ФСНС має важливе значення для досягнення макси-
мальних результатів у обраному виді спорту. Особи 
з високими характеристиками ФСНС краще володі-
ють технічними навичками, якісно вирішують так-
тичні ігрові завдання, досягають кращих спортивних 
результатів. Залежність, яка існує між спортивною 
кваліфікацією та стажем занять спортом підтверджує  
можливості засобів фізичної культури та спорту для 
підвищення рівня ФСНС. Тому у групах МС та МСМК 
було значно більше осіб з високим рівнем ФСНС, ніж 
у групі КМС.

Такі результати та подібну їх, інтерпретацію мож-
на зустріти у роботах авторів, які працювали з спортс-
менами інших видів спорту [10, 11].

Отже, індивідуально – типологічні властивості 
ВНД, нейродинамічні та психічні функції, які обу-
мовлюють функціональний стан нервової системи 
складають психофізіологічну основу спортивної ді-
яльності. Кваліфікація спортсмена знаходиться в за-
лежності від рівня ФСНС. Отримані дані можуть бути 
використані для оптимізації тренувального процесу, 

Рис. 2. Результати розподілу спортсменів за рівнем функціонального стану нервової системи  
в залежності від спортивної майстерності.
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спортивного відбору, а також оцінки функціонально-
го стану спортсмена при проведенні оперативного та 
етапного контролю. 

Висновки.
Застосування диференційних шкал для оцінки 

психофізіологічних особливостей вищої нервової ді-
яльності спортсменів, дозволить виявити рівні функ-
ціонального стану нервової системи спортсменів ігро-
вих видів спорту.

Тривалість спортивного стажу обумовлює резуль-
тативність показників ФСНС. 

Рівень функціонального стану нервової системи 
обумовлює успішність діяльності спортсмена. Висо-
кому рівню ФСНС відповідає високий рівень спор-
тивної майстерності. Спортсмени з низьким рівнем 
ФСНС мають нижчу спортивну кваліфікацію.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку передбачають провести аналіз динаміки 
структури функціонального стану спортсменів у різ-
них умовах тренувального процесу.
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Анотації:
Розглянуто рівень фізичної підго-
товленості офіцерів різного віку. 
Відповідно до тестів з фізичної 
підготовки було обстежено 564 
офіцери. Додатково з 395 офіце-
рами був проведений армійський 
тест фізичної придатності. По-
казано вікове зниження показ-
ників фізичної підготовленості. 
Встановлено достовірне падіння 
рівня швидкості і сили (у віці 30-
35 років), загальної витривалості 
і рівня загальної фізичної під-
готовленості (у віці 40-45 років). 
Серед основних чинників впливу 
на рівень фізичної підготовленос-
ті офіцерів є: вік, стрес, наявність 
шкідливих звичок (паління), над-
лишкова маса тіла.

Финогенов Ю.С. Факторы, которые обуслав-
ливают уровень физической подготовлен-
ности военнослужащих Сухопутных войск 
вооруженных сил Украины. Рассмотрен уро-
вень физической подготовленности офицеров 
разного возраста. Соответственно тестам по 
физической подготовке было обследовано 564 
офицера. Дополнительно с 395 офицерами 
был проведенный армейский тест физической 
пригодности. Показано возрастное снижение 
показателей физической подготовленности. 
Установлено достоверное падение уровня 
скорости и силы (в возрасте 30-35 лет), общей 
выносливости и уровня общей физической по-
дготовленности (в возрасте 40-45 лет). Среди 
основных факторов влияния на уровень физи-
ческой подготовленности офицеров являются: 
возраст, стресс, наличие вредных привычек 
(курение), избыточная масса тела.

Finogenov U.S. Factor which cause a 
level of physical readiness of servicemen 
of the Land forces of armed forces of 
Ukraine. The level of physical readiness 
of officers of different age is construed. 
According to tests of the national charter on 
physical preparation 564 officers have been 
inspected. In addition with 395 officers the 
conducted army test of physical fitness was. 
Age decrease of parameters of physical 
readiness is exhibited. The authentic falling 
of a level of a velocity and force (in the 
age of 30-35 years), common endurance 
and a level of common physical readiness 
(in the age of 40-45 years) is established. 
Among major factors of influence on a 
level of physical readiness of officers are: 
age, a stress, presence of harmful habits 
(smoking), surplus weight of a body.

Ключові слова:
офіцер, фізична підготовле-
ність, тести, навчання.

офицер, физическая подготовленность, 
тесты, обучения.

officer, physical readiness, tests, 
trainings.

Чинники, що обумовлюють рівень фізичної підготовленності 
військовослужбовців сухопутних військ збройних сил України

Фіногенов Ю.С.
Національний університет оборони УКраїни

Вступ.1
Аналіз спеціальної літератури з проблем фізичної під-

готовки військ свідчить про підвищення вимог до фізичної 
підготовленості військовослужбовців в зв’язку зі зміною 
напрямків стратегічних доктрин та концепції бойового за-
стосування військ сил; появою нових способів ведення бо-
йових дій; переходу на контрактну основу комплектування 
Збройних Сил особовим складом та скороченням термінів 
військової служби [4 ]. При цьому рівень таких вимог ди-
ференційований в залежності від специфіки професійної 
діяльності військовослужбовців різних Видів Збройних 
Сил, що зафіксовано у відповідних керівних документах – 
Настановах з фізичної підготовки у Збройних Силах [5].

Досвід військової практики та результати наукових 
досліджень свідчать про недостатній рівень фізичної 
підготовленості у значної кількості обстежених вій-
ськовослужбовців [2 ].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявлення чинників, що зни-

жують рівень фізичної підготовленості офіцерів Сухо-
путних військ – одного з найбільш чисельних та провід-
них видів Збройних сил України.

Результати дослідження.
Результати дослідження фізичної підготовленості 

проводилося за допомогою стандартних рухових тестів, 
які використовуються в Сухопутних військах Збройних 
Сил армій України та США [5,7].

Відповідно до тестів національної Настанови з фі-
зичної підготовки (біг на 100 м, біг на 3000 м, підтягу-
вання на перекладині) обстежено 564 офіцери Сухопут-
них військ. Додатково з 395 офіцерами був проведений 
армійський тест фізичної придатності – АТФП (згинання 
і розгинання рук в упорі лежачи за 2 хвилини, підняття 
тулуба з положення лежачи на спині за 2 хвилини, біг на 
2 милі), який використовується в армії США, а також біг 
на 400 м, біг на 1000 м та стрибок в довжину з місця.

 Оцінка рівня фізичної підготовленості здійснювалася 
відповідно до вимог нормативів НФП-97[7]. За рівнем фі-
зичної підготовленості офіцери були розподілені на дві гру-
©  Фіногенов Ю.С., 2010

пи, група з середнім рівнем відповідала оцінці „задовільно” 
а група з високим рівнем оцінкам „добре” і „відмінно”. 

 У 64 офіцерів, із загальної кількості обстежених, 
було проведено поглиблені обстеження фізичного 
здоров’я (фізичного стану); ступень наявності ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань; самооцінки 
рівня здоров’я характеру адаптації до фізичних наванта-
жень різної спрямованості (статичних та динамічних); 
показників функціонального стану серцево-судинної 
системи. Дослідження проводилося за допомогою за-
гальноприйнятих методик з фізичної підготовки та 
спортивної медицині [1,6] разом з співробітниками 
кафедри спортивної медицини та лікувальної фізичної 
культури, Київського національного медичного універ-
ситету ім. О.О. Богомольця.

 Аналіз динаміки рівня фізичної підготовленості на 
підставі оцінок Державних іспитів з фізичної підготовки 
слухачів Національного університету оборони України 
за період з 1998 по 2009 роки реєструє негативну тен-
денцію: якщо в 1998 році співвідношення оцінок від-
мінно та добре до задовільних було 71,43% : 28,57%, то 
в 2004 і 2009 роках воно становило відповідно 58,74% : 
41,26% та складає відмінних і добрих оцінок 120 (74%) 
та задовільних 42 (26%). При цьому середні значення 
оцінок за ці роки відповідали значенням 4,05 ум. од. 
Оскільки тестування проводилося наприкінці періоду 
навчання, яке передбачало обов’язкові заняття з фізич-
ної підготовки, то слід вважати, що результати тесту-
вання не є випадковими, а віддзеркалюють фактичний 
рівень фізичних можливостей офіцерів.

Результати тестування фізичної підготовленості 
офіцерів Сухопутних військ в період вступних екзаме-
нів до університету виявив значний діапазон коливань 
показників рівня фізичної підготовленості.

Основними чинниками, що впливають на рівень фізич-
ної підготовленості, були наступні: вік, наявність ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань, стрес, наявність 
шкідливих звичок (особливо паління), надлишкова маса 
тіла, підвищений артеріальний тиск крови, недостатній 
рівень рухової активності, рівень фізичного стану.
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При зіставленні статистичних величин показників 
фізичної підготовленості у вікових підгрупах 27-28, 29-
30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44 років 
встановлено дві хвилі зниження результативності у ви-
конанні стандартних рухових тестів (підтягування на 
перекладині, біг на 100 м і 3000 м), підтверджені ста-
тистичними відмінностями. Сила достовірно починає 
знижуватися після 35 років, швидкість – після 30 років, 
витривалість і рівень загальної фізичної підготовленос-
ті – після 38 років (табл. 1).

 Перша хвиля зниження характеризується гетерох-
ронністю: раніше знижується швидкість, пізніше сила 
і витривалість. Друга хвиля зниження сили, швидкості, 
а також рівня загальної фізичної підготовленості спо-
стерігається після 40 років. В загальному вигляді можна 
представити ці результати таким чином:

I період – до 30 років, характеризується стабілізаці-
єю рівня фізичної підготовленості;

II період – у віці 30 – 39 років, це період зниження 
рівня окремих рухових якостей;

III період – у віці 40 – 45 років, характеризується 
зниженням рівня загальної фізичної підготовленості.

Ця ж закономірність простежується при аналізі 
динаміки фізичної підготовленості у вікових групах, 
сформованих відповідно до вимог НФП-97. При цьому 
у кожній віковій підгрупі було виявлено значний діапа-
зон коливань показників, що вивчаються. (табл. 2)

 Оцінюючи результати виконання тестів за систе-
мою, запропонованою в НФП-97, також було визначене 
достовірне зниження оцінки результатів по всіх тестах 
у віці після 35 років. Дуже важливим є той факт, що при 
чотирибальній шкалі (2, 3, 4 і 5) оцінка рівня фізичної 
підготовленості обстежуваного контингенту була неви-
сокою і відповідала 2,27 ± 0,13 ум. од. Це обумовлено 
тим, що серед вищезгаданих офіцерів було 74,15% осіб 
з низьким рівнем фізичної підготовленості, 16,11% – з 
середнім, 9,74% – з високим. Подібна частота зустріча-
ємості окремих рівнів фізичної підготовленості зберіга-
ється у всіх вікових підгрупах до 40 років. У офіцерів 
старше 40 років збільшується число осіб з низьким рів-
нем фізичної підготовленості до 83,33% і знижується 
– з більш високими рівнями.

Характерно, що зниження загального рівня фізичної 
підготовленості в більшій мірі обумовлено недостатнім 
розвитком витривалості. Так, якщо належний рівень 
швидкості спостерігався у 86,14 %, сили – у 86,52%, то 
витривалості – тільки у 33,21% офіцерів. 

 Між групами з різним рівнем фізичної підготовле-
ності спостерігаються статистично значущі відмінності 
з більшості показників фізичної підготовленості та фі-
зичного здоров’я.

 Оцінюючи своє здоров’я 21, 62% офіцерів вважа-
ють його відмінним, 78,3% – задовільним. Визначена 
тенденція до підвищення оцінки свого здоров’я по мірі 
зростання рівня фізичної підготовленості: здоров’я оці-
нено як відмінне в групі з низьким рівнем фізичної під-
готовленості 17,86%; із середнім – 21,43%; з високим 
– 27,78% обстежених.

 Крім віку на рівень фізичної підготовленості в зна-
чній ступені впливає ризик розвитку серцево-судинних 
захворювань (r = – 0,444, p<0,01). Наявність ризику роз-
витку серцево-судинних захворювань виявлено у 60,66% 
обстежених офіцерів. З віком ризик розвитку серцево-
судинних захворювань збільшується: до 30 років наяв-

ність ризику відмічено у 40,91%, у групі 30-39 років – у 
60,13%, у групі 40-49 років – у 70,57%. Чинниками ри-
зику таких захворювань є: наявність стресової ситуації 
в умовах професійної діяльності та у домашніх умовах 
(48,55%), підвищений артеріальний тиск (47,24%), нера-
ціональне харчування (45,65%), паління (39,19%), зайва 
вага (21,62%), недостатня рухова активність (16,14%).

 Необхідно зазначити що вплив ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань та зниження адаптації 
досліджуваних офіцерів до фізичних навантажень різ-
них напрямків, про що свідчить наявність гипертен-
зивних (підвищених у порівнянні з нормою) реакцій 
частоти серцевих скорочень (ЧСС) та артеріального 
тиску крові (у тому числі діастоличного артеріального 
тиску – АД діастолічне) в умовах статичної та динаміч-
ної роботи, а також сповільнювати процес відновлення 
судинних реакцій у відновлювальному періоді після фі-
зичних навантажень.

Рівень цих відхилень знаходиться у прямій залеж-
ності від ступеня вираженості ризику серцево-судинних 
захворювань: коефіцієнті кореляції у ступені вираже-
ності ризику з ∆ЧСС та ∆АТ діастоличне в умовах ізоте-
ричного навантаження були відповідно 0,433 та 0,319; з 
∆АТ діастоличний на п’ятій та ∆АТ на десятій хвилинах 
відновлення після динамічного навантаження відповід-
но 0,357 та 0,314. 

Із числа аналізуємих факторів ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань крім – віку у переважній 
мірі зменшували рівень фізичної підготовленості на-
ступні чинники це недостатня рухлива активність, зайва 
вага тіла та тютюнопаління. Значення коефіцієнту коре-
ляції рівня рухливої активності з оцінкою рівня загаль-
ної фізичної підготовленості складали – 0,325; з оцінкою 
результатів тестування на силові якості, на швидкість, 
загальну витривалість, швидкісно – силову витривалість 
були відповідно рівні – 0,440; – 0,324; – 0,392; – 0,343.

Дослідження також з’ясували статистично досто-
вірний вплив такого фактору ризику серцево-судинних 
захворювань, як зайва маси тіла, на показники фізич-
ного здоров’я обстежених офіцерів, про що свідчать 
значення коефіцієнтів кореляції у межах 0,3 – 0,65 між 
індексом ваги тіла

ІМТ = (маса тіла, кг)/(зріст, м)

та показниками функціонального стану серцево – су-
динної системи в умовах спокою та навантаження різної 
направленості (динамічної та статичної) та різної інтен-
сивності, а також у відповідальний період після них.

Достатньо впевненими з’ясувалися результати оцін-
ки кореляційного взаємозв’язку між показниками тако-
го чиннику ризику серцево-судинних захворювань як 
інтенсивність тютюноплаління (число випалених цига-
рок на протязі доби) з оцінкою результатів тестування 
окремих фізичних якостей ( p < 0,05). 

Погіршення морфо-функціонального стану, упо-
вільнення відновлювальних процесів в організмі зни-
ження працездатності у певній мірі впливали на рівень 
фізичного стану обстежених офіцерів.

Як свідчать результати досліджень фахівців фізичної 
підготовки військ з Санкт – Петербурзького військового 
інституту фізичної культури, при однакових несприятли-
вих зовнішніх умовах професійної діяльності таких як: 
(зміна потоку звичайних сенсорних подразників, велике 
напруження зорового та слухового аналізаторів, постій-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

88

но виникаючі стресові ситуації, виконання обов’язків на 
фоні стомлення, різке зменшення або збільшення рухової 
активності, порушення звичайних добових біологічних 
ритмів бойовим режимом цілодобового виконання функ-
ційних обов’язків найвища професійна працездатність 
була у військовослужбовців з більш високим рівнем фі-
зичного стану [3].

 Отримані результати можуть бути використані при 
удосконаленні організації та методики занять з фізичної 
підготовки офіцерів різного віку.

 Висновки 
1. Вивчення показників фізичної підготовленості офі-

церів різного віку показало їх вікове зниження, що 
характеризується достовірним падінням рівня швид-
кості і сили у віці 30-35 років, загальної витривалості 
і рівня загальної фізичної підготовленості – у віці 40-
45 років. При цьому, темпи зниження рухових якос-
тей у військовослужбовців були нижче порівняно з 
цивільними особами.

2. В кожній віковій групі, сформованій відповідно до вимог 
НФП-97, спостерігається великий діапазон коливань по-
казників фізичної підготовленості, обумовлений її рів-
нем. З віком спостерігається зниження рівня загальної 
фізичної підготовленості, що виявляється в підвищенні 
частоти зустрічається низького рівня (з 71,96% у віці 
менше 30 років до 83,33% у віці від 40 до 44 років) і зни-
женні частоти середнього і високого рівнів (з 22,04% у 
віці до 30 років до 16,67 у віці від 40 до 44 років).

3. Основними чинниками, що впливають на рівень 
фізичної підготовленості офіцерів 25-45 років є: 
вік; наявність та ступінь наявності ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань; стрес; наявність 
шкідливих звичок (паління); надлишкова маса тіла; 
підвищений артеріальний тиск крові; недостатній рі-

вень рухової активності; рівень фізичного стану. Між 
показниками виявленості цих чинників і рівнем фі-
зичної підготовленості існує середня ступінь зворот-
ного кореляційного зв’язку ( r між – 0,3 до – 0,6). 

4. Результати досліджень доцільно враховувати при 
опрацюванні заходів реформування організації та 
методики фізичної підготовки у офіцерів різного віку 
та різним рівнем фізичної підготовленості.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення інших проблем, що обумовлюють 
рівень фізичної підготовленості військовослужбовців.
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Таблиця 1
Вікова динаміка фізичної підготовленості офіцерів Сухопутних військ

Вік, 
років n

Підтягування на перекладині, 
кількість разів Біг на 100 м, с Біг на 3000 м, с

X m V, % X m V, % X m V, %
27-28 32 9.81 0,93 53,6 15.02 0.163 6,15 909.4 15.96 9,47
29-30 79 10.2 0.45 39,2 15.14 0.095 5,59 906.4 10.66 10.65
31-32 109 9.8 0.44 46,4 15.4 0.103 7,0 921.8 10.93 10,92
33-34 72 9.89 0.56 47,5 15.43 0.107 5,86 920.04 12.22 12,21
35-36 51 10 0.56 40,0 15.53 0.149 6,84 930.78 15.28 15,27
37-38 27 8.15 0.8 50,8 15.35 0.155 5,24 931,9 21.56 21,56
39-40 17 6.88 1.07 64,3 16.61 2.14 16,59 993.2 38.86 38,86
40-43 15 5.4 0.51 36,2 15.89 0.263 6,18 1028 31.03 31,03

Таблиця 2
Фізична підготовленість у офіцерів різного віку (вікові групи відповідно до НФП-97)

Тести ФП

Вікові групи
До 30 років 30-34 років 35-39 років Старше 40 років

n = 130 n = 316 n = 88 n = 30

Підтягування 
на перекладині, 
кількість разів

X 10,83  9,72 8,98 6,13
m 0,375 0,256 0,42 0,63

V, % 39,51 46,92 43,7 56,6
min-max 1 – 20 0 – 24 0 – 21 0 – 13

 
 Біг 100 м, с

X  15,10  15,41 15,68 16,39
m 0,07 0,05 0,11 0,39

V, % 5,8 6,55 6,83 13,19
min-max 13,0 – 17,2 13,0 – 21,2 13,6 – 20,1 14,3 – 26,1

Біг 3000 м, с

X 903,55 923.88 947,59 1019,9
m 8,88 6,29 12,09 25,24

V, % 11,6 12,09 11,89 13,55
min-max 703 – 1276 703 – 1397 743 – 1258 851 – 1430

Загальна оцінка, 
умовних одиниць

X 2.36 2.38 2.39 2.26
m 0.059 0.0428 0.076 0.135

V, % 29,86 32,06 30,09 32,63
min-max 2 – 5 2 – 5 2 – 5 2 – 5
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Анотації:
Розглянуто динаміку та струк-
туру патології підлітків. У ме-
дичному обстеженні приймали 
участь 660 спортсменів у віці 
13-16 років. Проведено ретро-
спективний аналіз соматичних 
захворювань та травматичних 
ушкоджень за тривалий про-
міжок часу. Виявлено специфіч-
ність дії тренувальних наван-
тажень різної спрямованості 
на стан здоров’я юних спортс-
менів. Найбільш високий ріст 
спортивного травматизму від-
мічається у представників ви-
дів спорту швидкісно-силового 
характеру. Більш високий рі-
вень захворюваності верхніх 
дихальних шляхів та органу 
слуху – у видах спорту на ви-
тривалість.

Хорошуха М.Ф. Влияние тренировочных 
нагрузок различной направленности на 
состояние здоровья подростков, которые 
обучаются в интернатных учреждениях 
спортивного профиля (по результатам мно-
голетних наблюдений автора). Рассмотрена 
динамика и структура патологии подростков. В 
медицинском обследовании принимали учас-
тие 660 спортсменов в возрасте 13-16 лет. Про-
веден ретроспективный анализ соматических 
заболеваний и травматических повреждений 
за продолжительное время. Выявлена специ-
фичность действия тренировочных нагрузок 
разной направленности на состояние здо-
ровья юных спортсменов. Наиболее высокий 
рост спортивного травматизма отмечается 
у представителей видов спорта скоростно-
силового характера. Более высокий уровень 
заболеваемости верхних дыхательных путей 
и органа слуха отмечается у подростков – в 
видах спорта на выносливость.

Khoroshukha M.F. The influence of the 
training loads having different directions 
concerning the teenagers’ state of health 
the ones being educated in sporting 
inclined boarding schools (according 
the author’s timely observations). A 
dynamics and structure of pathology of 
teenagers is considered. In a medical 
inspection 660 sportsmen took part in 
the age of 13-16 years. The retrospective 
analysis of somatopathies and traumatic 
damages is conducted for long time. 
Specificity of action of the trainings loadings 
of different orientation is exposed on the 
state of health of young sportsmen. The 
most high growth of sporting traumatism 
is marked for the representatives of types 
of sport speed-power character. More high 
level of morbidity of overhead respiratory 
tracts and ear is marked for teenagers – in 
the types of sport on endurance.
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Вплив тренувальних навантажень різної спрямованості  
на стан здоров‘я підлітків, які навчаються  

в інтернатних закладах спортивного профілю  
(за результатами багаторічних спостережень автора)

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Вступ.1

Проблема дослідження впливу занять фізичною 
культурою і спортом на здоров’я підростаючого по-
коління та їх захворюваність не є новою. Найбільш 
загальні уявлення про захворюваність юних спортс-
менів та її структуру можна дізнатися із робіт В.А. 
Левандо (1986), А.Г. Сухарєва (1991), В.А. Медіка і 
В.К. Юр’єва (2001) та інших. З їх досліджень дізна-
ємося про наступне: рівень загальної захворюваності 
у спортсменів у 2-3 рази нижчий, ніж у їх однолітків, 
які не займаються спортом; серед спортсменів різних 
вікових груп, самий високий рівень захворюванос-
ті виявляється у віці 13-15 років, а потім цей рівень 
поступово знижується і досягає найнижчих величин 
у 30-річному віці; з підвищенням спортивної квалі-
фікації захворюваність також суттєво знижується; в 
структурі захворюваності велике місце займають вог-
нища хронічної інфекції (хронічний тонзиліт і карієс 
зубів), хвороби опорно-рухового апарату, органів зору, 
травлення тощо і, на кінець, заняття різними видами 
спорту (наприклад, водними чи надводними, зимови-
ми чи літніми, технічними чи видами, що включають 
заняття в залах) по-різному відбиваються на характері 
захворюваності. Що стосується робіт, які ґрунтували-
ся б на методології дослідження впливу занять вида-
ми спорту різної тренувальної спрямованості на стан 
здоров’я спортсменів-підлітків, то таких до теперіш-
нього часу ми не зустрічали.

Нашими попередніми дослідженнями встановле-
но, що тренувальні навантаження різної спрямованос-
ті, згідно класифікації видів спорту за А.Г.Дембо [2], 
характеризуються специфічністю впливу на розвиток 
©  Хорошуха М.Ф., 2010

особистісних (зокрема, агресивності) якостей юних 
спортсменів [11, 13, 15, 16], формування їх інтеграль-
ного (фізичного, психічного та духовного) здоров’я 
[14], на показники фізичної [10] і розумової працез-
датності [12] та інше. Зрозуміло, що вище висвітлене, 
на нашу думку, не може не позначитись на структурі 
спортивної патології підлітків.

Тому, виявлення можливих закономірностей фор-
мування специфічної, обумовленої характером трену-
вального процесу, патології у юних спортсменів відно-
ситься до кола важливих проблем в галузі медицини, 
педагогіки, фізичного виховання і спорту. Ми також пе-
реконані в тому, що висвітлена проблема є не лише те-
оретичною, а, в рівній мірі, й практичною проблемою. 
При цьому варто пригадати відому думку Л. Больцмана 
про те, що нічого немає практичніше, ніж хороша те-
орія, а тому навіть незначні упущення в теоретичних 
знаннях неминуче приводять до великомасштабних 
втрат в практичній діяльності. А тому вирішення вка-
заної проблеми може бути використано в практиці ди-
тячої спортивної медицини з метою профілактики со-
матичних захворювань і травм у спортсменів.

Робота виконана відповідно до плану НДР Націо-
нального педагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити специфічність дії 

тренувальних навантажень різної спрямованості на 
стан здоров’я юних спортсменів 13-16 років на основі 
проведення ретроспективного аналізу соматичних за-
хворювань та травматичних ушкоджень за тривалий 
проміжок часу. 
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Методи та організація дослідження :
аналіз наукової та науково-методичної літератури • 
з проблем дослідження захворюваності учнівської 
молоді;
методи статистики.• 

Дослідження проводилися на базі Броварської 
школи-інтернату спортивного профілю (зараз Бровар-
ське вище училище фізичної культури). Стан здоров’я 
спортсменів оцінювався за результатами поглиблених 
медичних оглядів (диспансеризації), які проводяться 
щорічно двічі на рік (вересень-жовтень та березень-
квітень місяці). Саме обстеження здійснювалося за 
єдиною уніфікованою методикою. Запис результатів 
медогляду вівся по двом документам: «Лікарсько-
контрольною карткою фізкультурника та спортс-
мена» (форма №061/у) та «Лікарсько-контрольною 
карткою диспансерного спостереження спортсме-
на» (форма №062/у). Диспансеризація передбачала 
огляд спортсменів наступними лікарями: ортопедом-
травматологом, хірургом, неврологом, гінекологом, 
дерматологом, лікарем зі спортивної медицини.

Дослідження проводилося в три етапи в період 
із 1981 по 2010 роки: перший етап – 3-річний пері-
од середини 80х років (1984-1986 рр.), другий – ана-
логічний період середини 90-х років (1994-1996 рр.) 
і, відповідно, третій – такий же період 2000-х років 
(2004-2006 рр.).

Згідно класифікації видів спорту за А.Г. Дембо 
(1980), усі обстежувані були розподілені на дві групи: 
група А – види спорту, тренувальний процес яких пе-
реважно спрямований на розвиток швидкісно-силових 
якостей (бокс, вільна боротьба, легка атлетика: сприн-
терський біг, стрибки, штовхання ядра та метання 
диска; група Б – види спорту на витривалість (лижний 
спорт, велоспорт, академічне веслування, плавання та 
легка атлетика: біг на 800, 1500, 3000 і 5000 м, спор-
тивна ходьба).

Результати дослідження. 
Аналіз структури захворюваності юних спортс-

менів за результатами багаторічних спостережень 
засвідчив наступне. На першому місці знаходяться 
функціональні порушення опорно-рухового апарату 

Таблиця 1
Структура патології у юних спортсменів 13-16 років за даними 3-річного (із 1984 до 1986 рр.)  

періоду дослідження (в %)

Хвороби, 
травми

Швидкісно-силові види спорту Види спорту на витривалість
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Хвороби 
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ня і слуху

17, 8 7, 1 6, 7 5, 3 20, 0 22, 2 22, 2 35, 3 13, 7 19, 0

Деформації 
носової пере-
городки

– 14, 3 - 1, 8 2, 9 _ _ _ 0, 4 2, 2

Хвороби ока 6, 7 – 10 2, 7 11, 4 13, 9 27, 8 8, 8 7, 5 10, 2
 Хвороби 
органів трав-
лення

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хвороба 
Осгуда-
Шлаттера

11, 7 7, 1 3, 3 3, 5 _ 2, 8 _ _ 0, 4 3, 9

Порушен-
ня осанки, 
сколіози

42, 2 53, 6 40, 0 20, 
4 45, 7 44, 4 38, 9 8, 8 18, 5 38, 9

Травми 
опорно-
рухового 
апарату

22, 2 17, 9 33, 3 11, 
1 14, 3 5, 6 5, 6 5, 9 4, 4 15, 5

Пошкодження 
вушної рако-
вини

_ _ 3, 3 0, 4 _ _ _ _ _ 0, 4

Інші – – 3, 3 0, 4 5, 7 11, 1 - 5, 9 3, 5 4, 0
Без патології – – – – – – 5, 6 35, 3 5, 8 5, 8
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(порушення осанки та сколіози). На долю цієї пато-
логії відводиться від 35 до 38% всіх захворювань. Що 
стосується розподілу захворювань за двома групами 
обстежуваних, то як можна бачити із даних табл.1-3, 
відмінності не дуже виразні (від 1 до 6%).

Друге місце (від 13 до 16%) займають хвороби ор-
ганів дихання і слуху. Але на відміну від захворювань 
опорно-рухового апарату, ця нозологічна форма за-
хворювань має суттєві відмінності в плані поширення 
її серед спортсменів з різною спрямованістю трену-
вального процесу. Так, у представників видів спорту 
на витривалість вона більша (13, 7% на першому, 11, 
3% на другому і, відповідно, 11, 8% – третьому ета-
пах досліджень) в порівнянні із видами швидкісно-
силового характеру (відповідно: 5, 3%, 3, 9% і 4, 9%). 
Однією із причин цього можуть бути особливості про-
ведення тренувальних занять та змагань з окремих ви-
дів спорту. Якщо група А за більшістю видів спорту 
відноситься до видів, що потребують проведення за-
нять в спортивних залах, де відсутня дія негативних 
метеорологічних чинників на організм, які є фактора-

ми ризику у розвитку ЛОР-захворювань, то група Б, 
навпаки, наділена цими факторами. Не випадково, що 
самий високий ріст захворювань верхніх дихальних 
шляхів та органу слуху реєструється у представників 
водних видів спорту, зокрема плавців (35, 3% від всієї 
патології на першому етапі, 36, 7% на другому і 38, 
2% на третьому). Як свідчать дослідження минулих 
років [6] найвищий ріст ЛОР-патології відмічався 
саме у представників водних (плавання, веслування) 
та зимових (лижні гонки) видів спорту. 

На третьому місці (від 5 до 10%) знаходяться хво-
роби ока (аномалії рефракції та акомодації). За даними 
другого і третього етапів дослідження не знайдено ви-
раженої відмінності між двома групами спортсменів. 
На першому етапі (80-ті роки) частота названої пато-
логії у спортсменів групи А була значно меншою (2, 
7%), ніж у групі Б (відповідно 7, 5%). На нашу думку, 
це пов’язано з тим, що аномалії рефракції та акомода-
ції є відносним протипоказанням до занять окремими 
видами спорту. У нашому випадку – боксом.

Таблиця 2
Структура патології у юних спортсменів 13-16 років за даними 3-річного (із 1994 до 1996 рр.)  

періоду досліджень (в %)

Хвороби, 
травми

Швидкісно-силові види спорту Види спорту на витривалість
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8, 9 10, 0 5, 9 3, 9 17, 1 20, 6 9, 1 36, 7 11, 3 15, 2

Деформації 
носової пере-
городки

_ 20, 0 _ 2, 6 _ 2, 9 _ _ 0, 4 3, 0

Хвороби ока 11, 1 – 5, 8 3, 0 5, 7 5, 9 9, 1 - 2, 6 5, 6
 Хвороби 
органів трав-
лення

8, 9 6, 7 11, 8 4, 3 8, 6 2, 9 4, 5 _ 2, 2 6, 5

Хвороба 
Осгуда-
Шлаттера

8, 9 3, 3 5, 9 3, 0 2, 9 _ _ _ 0, 4 3, 3

Порушен-
ня осанки, 
сколіози

44, 4 23, 3 26, 5 15, 
7 48, 6 52, 9 63, 6 13, 3 23, 0 38, 7

Травми 
опорно-
рухового 
апарату

17, 8 36, 7 38, 2 13, 
9 8, 6 5, 9 13, 6 3, 3 3, 9 17, 8

Пошкодження 
вушної рако-
вини

_ _ 5, 9 0, 9 _ _ _ _ _ 0, 9

Інші – – – – 5, 7 2, 9 – – 1, 3 1, 3

Без патології – – – – 2, 9 5, 9 – 46, 7 7, 4 7, 4
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Перш ніж перейти до аналізу травм у юних спортс-
менів, зазначимо, що серед інших захворювань де-
формація носової перегородки у більшості випадків 
зустрічається у боксерів, так само, як пошкодження 
вушної перегородки у борців.

Хвороба Осгуда-Шлаттера – остеохондроз бугрис-
тості великогомілкової кістки, як і потрібно було б 
очікувати, частіше реєструється у представників ви-
дів спорту швидкісно-силового характеру.

Аналіз поширення захворювань органів травлен-
ня у відповідності до спрямованості тренувального 
процесу, як свідчать результати наших досліджень, не 
представляє особливого інтересу.

Заняття різними видами спорту неоднознач-
но впливають на частоту травматичних ушкоджень 
опорно-рухового апарату. Як видно із таблиць, вона 
найвища у представників швидкісно-силових видів 
спорту (на першому етапі – 11, 1%, на другому – 13, 

9% і на третьому – 20, 6%), тоді як у представників 
видів спорту на витривалість рівень травматизму зна-
чно нижчий (відповідно: на першому етапі – 4, 4%, на 
другому і третьому етапах – 3, 9%).

Пояснення цьому факту можна знайти із резуль-
татів наших попередніх досліджень, що були спря-
мовані на вивчення природи агресивності у підлітків. 
Узагальнюючим висновком цих робіт є установлений 
нами факт специфічного впливу тренувальних наван-
тажень різної спрямованості на формування агресив-
ності, а саме високий рівень її спостерігається у пред-
ставників видів спорту, які переважно розвивають 
швидкісно-силові якості.

Як свідчать літературні дані [3, 4] високі рівні агре-
сії та тривоги вважаються емоційними порушеннями, 
що свідчить про розлад саморегуляції людини. Вони 
також можуть визвати порушення уваги, координації 
рухів тощо. Останнє може бути однією з причин ви-
никнення спортивних травм [7].

Таблиця 3
Структура патології у юних спортсменів 13-16 років за даними 3-річного (із 2004 до 2006 рр.)  

періоду досліджень (в %)
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травми
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(п
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4)

Хвороби 
органів дихан-
ня і слуху

10, 4 7, 1 8, 8 4, 9 25, 0 10, 7 38, 2 11, 8 16, 7

Деформації 
носової пере-
городки

2, 1 10, 7 _ 2, 0 3, 1 _ _ 0, 5 2, 5

Хвороби ока 12, 5 _ _ 2, 9 6, 3 10, 7 _ 2, 5 5, 4

 Хвороби 
органів трав-
лення

4, 2 _ _ 1, 0 _ 3, 6 _ 0, 5 1, 5

Хвороба 
Осгуда-
Шлаттера

4, 2 3, 6 _ 1, 5 _ _ _ _ 1, 5

Порушен-
ня осанки, 
сколіози

41, 7 25, 0 23, 5 17, 2 53, 1 57, 1 14, 7 18, 6 35, 8

Травми опорно-
рухового 
апарату

16, 7 53, 6 55, 9 20, 6 6, 3 10, 7 8, 8 3, 9 24, 5

Пошкодження 
вушної рако-
вини

_ _ 11, 8 2, 0 _ _ _ _ 2, 0

Інші 4, 2 _ _ 1, 0 _ _ _ _ 1, 0

Без патології 4, 2 _ _ 1, 0 6, 3 7, 1 38, 2 8, 3 9, 3
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Таким чином, наведені вище дані дозволяють під-
твердити беззаперечний факт специфічного впливу 
тренувальних навантажень різної спрямованості як 
на розвиток фізичних якостей і функціональних мож-
ливостей організму людей різного віку і професійної 
зайнятості [10, 1], так і на стан здоров’я.

Висновки:
1. Більш високий рівень захворюваності верхніх ди-

хальних шляхів та органу слуху у юних спортсменів 
13-16 років видів спорту на витривалість в 
порівнянні з їх однолітками, які займаються видами 
спорту швидкісно-силового характеру може бути 
як результатом дії різних негативних чинників, які є 
факторами ризику захворюваності у спорті [5], так і 
безпосередньо впливу на організм самих занять ви-
дами спорту на витривалість.

2. Найбільш високий за поширеннями і темпами зро-
стання ріст спортивного травматизму відмічається у 
представників видів спорту швидкісно-силового ха-
рактеру. Можна передбачити, що такий ріст зумов-
лений високим проявом агресивності спортсменів. 
Останнє може бути однією з причин розвитку спор-
тивних травм.
Вище висвітлене потребує до себе пильної уваги 

фахівців зі спортивної медицини в плані проведення 
спеціалізованих заходів профілактики травматизму та 
захворювань у юних спортсменів.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення впливу занять різними видами 
спорту на тривалість життя спортсменів. Ця проблема 
на сучасному етапі залишається однією з найактуаль-
ніших і невирішених в практиці спорту.
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Анотации:
Приведены данные количественного 
и качественного анализа техники со-
ревновательной деятельности спортс-
менов. Определены соотношения в 
частоте использования различных 
технических приемов (опорных пози-
ций) у скалолазов различного уровня. 
Установлено, что скалолазы высокого 
класса при прохождении трассы ис-
пользуют преимущественно двухопор-
ное положение, а спортсмены более 
низкой квалификации – трехопорное. 
Выявлены основные типы техничес-
ких ошибок у спортсменов при про-
хождении скоростных трасс.

Шульга О.С. Техніка змагальної ді-
яльності спортсменів, які спеціалі-
зуються у швидкісному лазінні. На-
ведені дані кількісного і якісного аналізу 
техніки змагальної діяльності спортсме-
нів. Визначені співвідношення в частоті 
використання різних технічних прийо-
мів (опорних позицій) у скелелазів різ-
ного рівня. Встановлено, що скелелази 
високого класу при проходженні траси 
використовують переважно двоопорне 
положення, а спортсмени нижчої квалі-
фікації – триопорне. Виявлені основні 
типи технічних помилок у спортсменів 
при проходженні швидкісних трас.

Shul’ga A.S. Technique of competition 
activity of sportsmen specialized in the 
speed climbing. The data of the quantitative 
and qualitative analysis of engineering 
of competitive activity of sportsmen are 
indicated. Parities in frequency of use of 
various techniques (basic items) for rock-
climbers of a various level are defined. 
It is installed, that rock-climbers of a high 
class at passage of a line use predominary 
double-beat provision. Sportsmen of lower 
qualification use three-basic. The basic 
types of technical mistakes for sportsmen 
are revealed at passage of velocity lines.

Ключевые слова:
скоростной, лазание, соревнования, 
деятельность, ошибки.

швидкісний, лазіння, змагання, діяль-
ність, помилки. 

velocity, climbing, competitions, activity, 
errors.

техника соревновательной деятельности спортсменов, 
специализирующихся в скоростном лазании

Шульга А.С.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Введение.1

Эффективность реализации двигательного и функ-
ционального потенциала организма спортсмена при 
выполнении соревновательного упражнения во мно-
гом обусловлена высоким уровнем координации функ-
ций нервно-мышечного аппарата. Прямым проявле-
нием этих функций является спортивно-техническое 
мастерство спортсмена [3]. 

Исследование особенностей структуры техники 
соревновательной деятельности спортсменов высо-
кой квалификации позволяет определить ведущие ее 
элементы, а также перспективные направления совер-
шенствования техники двигательных действий квали-
фицированных спортсменов [2].   

Данные зарубежных исследователей свидетель-
ствуют об однозначности в выборе методов изучения  
и анализа техники соревновательного упражнения в 
спортивном скалолазании. Главную роль при этом 
принадлежит методу видеосъемки и анализа частоты 
использования тех или иных технических приемов и 
способов взаимодействия с зацепками (опорных по-
зиций) спортсменов различной квалификации. В тоже 
время в данных работах были рассмотрены лишь осо-
бенности техники прохождения маршрутов, в дисци-
плине лазания «трудность» [5,6,7,8].

Следует отметить, что возрастание конкуренции на 
мировой арене и изменения условий проведения сорев-
нований в скоростном лазании выдвигают ряд новых 
требований по подготовке спортсменов в этом виде 
спорта. В контексте вышеизложенного приобретают 
актуальность вопросы, связанные с изучением особен-
ностей техники соревновательной деятельности скало-
лазов, специализирующихся в скоростном лазании.

Работа выполнена согласно теме Сводного плана 
НИР в сфере физической культуры и спорта на 2006-
2010 гг. 2.2.11.4п «Совершенствование специальных 
двигательных действий спортсменов скоростно-
силовых видов спорта» (номер государственной реги-
страции 0106U011721).  

©  Шульга А.С., 2010

Цель, задачи работы, материал и методы.
Качественная и количественная оценка выполне-

ния технических действий при прохождении скорост-
ной трассы скалолазами различной квалификации в 
условиях соревнований определяет цель данного ис-
следования.

Методы исследования. Анализ научно-
методической литературы и обобщение опыта передо-
вой спортивной практики, педагогическое наблюдение 
и анализ, метод видеосъемки, методы математической 
статистики. 

Результаты исследований. 
Техника спортивного скалолазания характеризует-

ся особым многообразием опорных позиций и двига-
тельных действий благодаря достаточно вариативно-
му расположению точек опоры на скале (скалодроме). 
Технические действия, выполняемые скалолазом при 
преодолении скоростной трассы, во многом зависят от 
расположения зацепок. Однако, опорное положение, 
из которого происходит выполнение движения (пере-
хвата или отталкивания) может характеризоваться ко-
личеством точек взаимодействия (опоры) с зацепка-
ми. В тоже время непосредственное взаимодействие с 
опорой обеспечивается различными хватами кистью 
и постановками стоп (рис. 1).

Для каждого участка скоростной трассы характер-
на своя опорная позиция, т.е. вариант прохождения, 
оптимальность которой зависит от взаимного распо-
ложения биозвеньев тела скалолаза на зацепах. Поэ-
тому выработка двигательного стереотипа в спортив-
ном скалолазании является не целесообразной. Так 
как скоростное лазание предполагает непрерывное 
перемещение по трассе без использования позиций 
для восстановления работоспособности, основным 
критерием эффективности различных опорных поло-
жений является время, затраченное время на прохож-
дение маршрута.

С учетом этого одной из первостепенных задач, 
стоящей перед спортсменом во время 6-ти минут-
ного просмотра, регламентированного правилами 
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соревнований [4] является определение наиболее 
оптимального (с точки зрения эффективности) поряд-
ка перехватов,  который бы обеспечил непрерывное 
перемещение по трассе с учетом ограниченного числа 
опорных точек для рук и ног. 

Основываясь на данных специфических особенно-
стях скоростного лазания, проводилось  педагогическое 
наблюдение и  анализ соревновательной деятельно-
сти. Считается, что целенаправленное педагогическое 
наблюдение  является одним из важных методов, по-
зволяющих визуально охарактеризовать структуру и 
содержание, как тренировочного процесса, так и со-
ревновательной деятельности [1]. В качестве объекта 
в данном педагогическом наблюдении был выбран 
процесс преодоления скалолазами скоростной трас-
сы, а предмет наблюдений – частота использования 
спортсменами различных опорных положений, а так-
же выявление причин остановок и снижения скорости 
спортсменов на трассе. В основу метода визуальной 
регистрации различных типов опорных положений, 
используемых спортсменами-скалолазами, был поло-
жен подход [7], при котором при помощи стоп-кадра 
анализировалась частота основных повторяющихся 
элементов техники (опорных положений) при преодо-
лении скоростной трассы.

Так как технические характеристики скоростных 
трасс достаточно вариативны (количество перехватов, 
высота скалодрома, угол наклона плоскости стены 
и др.), то количество зарегистрированных опорных 
положений выражалось в относительных единицах. 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельству-
ют о том, что  при преодолении скоростной трассы 
у скалолазов-участников ЧМ 56 % опорных позиций 
являются двухопорными. Тогда как одноопорных и 
трехопорных позиций для спортсменов данной ква-
лификации зарегистрировано 10 % и 30 % соответ-
ственно. Наличие одноопорных позиций связано с 
выполнением спортсменами прыжков при прохожде-
нии дистанции, при котором одна на опоре оставалась 
одна нога. У скалолазов-участников ЧУ 5 % от обще-
го числа опорных позиций являются одноопорными, а 
53 % – двухопорные. В тоже время 42 %  составляют 
трехопорные положения.

В свою очередь спортсменам-участникам МЧУ 
более свойственно использовать трехопорное поло-

жение (54 %), которые является более устойчивым, но 
характеризуется меньшим числом степеней свободы. 
Остальные опорные положения у спортсменов данной 
квалификации являются двухопорными (46 %). 

Не менее важной стороной  при оценке техники 
соревновательной деятельности скалолазов является 
качество выполнения отдельных технических прие-
мов (двигательных действий). 

Анализ видеоматериалов трех соревнований раз-
личного уровня (Молодежный чемпионат Украины 
2009; Чемпионат Украины среди взрослых 2008; Чем-
пионат мира 2007), а также беседы с тренерами по 
скоростному лазанию позволили определить несколь-
ко основных типов ошибок, связанных со снижением 
скорости прохождения и остановкой на трассе:

нецелесообразный порядок перехватов, выбранный • 
спортсменом для прохождения трассы;
некорректная постановка ног на зацепки или непо-• 
падание на них;
нецелесообразный захват зацепок руками;• 
нецелесообразное положение корпуса (тела) спорт-• 
смена в различных моментах опоры.

Результаты анализа соревновательной деятель-
ности, проведенные на основании видеоматериалов, 
свидетельствуют о наличии различных соотношений в 
частоте допущения технических ошибок. Так, напри-
мер, для 16-ти лучших участников чемпионата Мира 
(2007) более свойственно было допускать ошибки в 
технике постановки ног (непопадание на опорный за-
цеп и неточная постановка) – 56,3 %.  31,2 % ошибок у 
скалолазов данной квалификации были связаны с не-
попаданием или некорректным захватом или соскаль-
зыванием руки с зацепки (ошибки в захвате руками). 
12,5 % ошибок было допущено в порядке перехватов.

В свою очередь у спортсменов – участников чем-
пионата Украины (2007) – было зафиксировано 70,3 % 
ошибок, связанных с постановкой ног на опору. Тогда 
как 8,1 % ошибок были допущены в технике захвата 
зацепок руками, а 21,6 % ошибок связаны с выбором 
правильной последовательности перехватов (ошибки 
в раскладе).

Стоит также сказать, что у участников чемпионата 
Мира и Украины отсутствовали ошибки, связанные 
расположением тела (корпуса). Интересным является 
тот факт, что участниками чемпионата Мира ошибок 

Рис. 1. Структура базовых технических приемов в спортивном скалолазании  
(согласно A. Lamberti, D.Goddard, U.Neumann)

технические приемы  
(действия) скалолаза  

Захват зацепок руками: 
- открытый хват; 
- закрытый хват; 
- раскрытый хват.  

Постановка ног на  
зацепку: 
- внешней стороной стопы; 
- внутренней стороной  сто-
пы; 
- опора на пятке; 
- фронтальная постановка.  

Положения тела, при  
которых выполняется  
перехват рукой: 
- одноопорное; 
- двухопорное; 
- трехопорное;  
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в захвате зацеп руками допущено больше (31,2 %), чем 
чемпионата Украины. Увеличение общего числа оши-
бок в захвате зацепок руками, по-видимому, может объ-
ясняться непредсказуемостью технических характери-
стик скоростных трасс и новыми зацепками на них.

Для участников молодежного чемпионата Украи-
ны 84,5 % ошибок связано с непопаданием стопой на 
опорную зацепку, а 12 % ошибок были допущены в 
захвате зацепок руками. Для данного уровня скало-
лазов было также отмечено нецелесообразное поло-
жение тела в момент выполнения движения рукой на 
последующий зацеп (3,5 %).  

Выводы.
Изучение особенностей спортивной техники на 

сегодняшний день является важной составляющей 
процесса спортивного совершенствования и залогом 
повышения эффективности соревновательной дея-
тельности. При этом данные специальной литературы 
позволили констатировать фрагментарность исследо-
ваний вопроса изучения техники соревновательной 
деятельности в современном скоростном лазании.      

Количественный и качественный анализ сорев-
новательной деятельности спортсменов различной 
квалификации, специализирующихся в скоростном 
лазании, дает основание полагать, что резервом в 
повышении скорости прохождения трассы может  
являться  изменение способов взаимодействия ска-
лолаза с опорными зацепами и коррекция биокинема-
тической структуры техники постановки ноги на опо-
ру и отталкивания.

Дальнейшие исследования предполагают изуче-
ние особенностей биокинематической структуры 
техники двигательных действий высококвалифици-
рованных спортсменов, специализирующихся в ско-
ростном лазании.  
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Таблица 1
Показатели техники соревновательной деятельности скалолазов различной квалификации 

Положение тела, при выполнении перехвата рукой

одноопорное двухопорное трехопорное

Чемпионат Мира 2007 (ЧМ) 10 % 56 % 30 %

Чемпионат Украины 2007 (ЧУ) 5 % 53 % 42 %

Молодежный чемпионат Украины (МЧУ) - 46 % 54 %

Таблица 2
Частота допущения технических ошибок скалолазами различной квалификации  

при прохождении скоростных трасс

Чемпионат 
Мира 2007

(n=16)

Чемпионат Украи-
ны 2007
(n=16)

Молодежный чемпионат 
Украины

(n=16)

Ошибки в постановке ног 56,30% 70,30% 84,5 %

Ошибки в захвате руками 31,20% 8,10% 12 %

Ошибки в положении тела - - 3,5 %

Ошибки в порядке перехватов 12,50% 21,60% -
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Анотації:
Boraczynski T., Zaporozhanov V.A. Eval-
uation criteria of the individual motor 
predisposition of female sport gymnas-
tics. In the paper were presented the re-
sults of research, aimed to improve criteria 
for assessing the motor predisposition 
of girls in sports gymnastics at the initial 
stage of training. The studies included 24 
gymnasts divided into two age groups: A 
(6,0-7,5 years of age) and B (8,3-13,0). 
The level of physical fitness was assessed 
with the use of the EUROFIT battery tests. 
Measurements of the maximum moment 
of muscle strength in the bending forearm 
in the elbow joint in terms of isometric 
contraction were also performed. Assess-
ment of the level of individual strength-
speed and coordination abilities and physi-
cal fitness structure including the pace of 
biological development were the basis 
for the development of objective criteria 
for assessing the sports predispositions 
of young gymnasts at the initial stage of 
training. Our results provide the basis for 
improving the control system and optimiza-
tion of assessment criteria in women gym-
nastics, including age, training experience 
and sports level. The results presented in 
this paper demonstrated the usefulness of 
the research methodology used to assess 
the physical fitness and predispositions of 
gymnasts at the initial stage of training, 
what enables individualization of training 
process.

Борачински T., Запорожанов B.А. Кри-
терии оценки перспективных возмож-
ностей гимнасток на начальном эта-
пе подготовки. Обоснованы критерии 
оценки перспективных возможностей 
девочек в спортивной гимнастике. В ис-
следовании принимали участие 24 гим-
настки двух групп в возрасте 6-7,5 лет и 
8,3-13 лет. Физическое состояние спор-
тсменок было оценено с использовани-
ем тестов EUROFIT. Были выполнены 
измерения наибольшего момента силы 
мышцы предплечья, коленного сустава 
в терминах изометрической контракту-
ры. Оценены величины индивидуаль-
ной скорости, силы, координационных 
способностей. Структура физического 
состояния, включая темпы биологиче-
ского развития, была основой для раз-
работки объективных критериев спор-
тивной предрасположенности молодых 
гимнастов на начальном этапе обучения. 
Установлено, что в основу улучшения 
системы управления и оптимизации кри-
териев оценки в гимнастике необходимо 
включать возраст спортсменок, опыт за-
нятий, величины спортивных нормати-
вов. Результаты демонстрируют, что пол-
ноценность методологии исследования 
учитывать уровень физического состоя-
ния и предрасположенности гимнасток 
на начальном этапе обучения позволяет 
индивидуализировать тренировочный 
процесс.

Борачинськи T., Запорожанов B.О. 
Критерії оцінки перспективних 
можливостей гімнасток на почат-
ковому етапі підготовки. Обґрунто-
вано критерії оцінки перспективних 
можливостей дівчаток у спортивній 
гімнастиці. У дослідженні брали 
участь 24 гімнастки двох груп у віці 
6-7,5 років і 8,3-13 років. Фізичний 
стан спортсменок був оцінений з ви-
користанням тестів EUROFIT. Були 
виконані виміри найбільшого момен-
ту сили м’язів передпліччя, колінно-
го суглоба в термінах ізометричної 
контрактури. Оцінено величини ін-
дивідуальної швидкості, сили, коор-
динаційних здібностей. Структура 
фізичного стану, включаючи темпи 
біологічного розвитку, була основою 
для розробки об’єктивних критері-
їв спортивної схильності молодих 
гімнасток на початковому етапі на-
вчання. Установлено, що в основу 
поліпшення системи керування й 
оптимізації критеріїв оцінки в гімнас-
тиці необхідно включати вік спортс-
менок, досвід занять, величини 
спортивних нормативів. Результати 
демонструють, що повноцінність ме-
тодології дослідження враховувати 
рівень фізичного стану й схильності 
гімнасток на початковому етапі на-
вчання дозволяє індивідуалізувати 
тренувальний процес.

Ключові слова:
sport gymnastics, physical fitness, 
evaluation criteria. 

спортивная гимнастика, физическое 
состояние, критерии оценки. 

спортивна гімнастика, фізичний 
стан, критерії оцінки. 

Kryteria oceny indywidualnych predyspozycji motorycznych 
dziewcząt uprawiajających gimnastykę sportową

Boraczynski T., Zaporozhanov V.A.
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Polska

Wstęp. 1

We współczesnym sporcie wyczynowym, efektywność 
szkolenia zawodników, począwszy od etapu szkolenia 
wszechstronnego, opiera się na doborze odpowiednich me-
tod i środków treningowych, odpowiadających indywidu-
alnym właściwościom fizycznym i psychicznym ćwiczą-
cych [1, 2, 3]. Wiadomo, że wyniki sportowe w różnych 
dyscyplinach i konkurencjach, cyklicznych i acyklicznych, 
o charakterze złożonej koordynacji ruchowej i innych, wy-
magają specyficznych zdolności w odniesieniu do budowy 
somatycznej, zdolności kondycyjnych, koordynacyjnych i 
psychicznych. Poziom genetycznych uwarunkowań, zdol-
ności fizycznych i psychicznych w szerokim pojęciu tych 
terminów, rozpatruje się jako ważny czynnik w ogólnej 
ocenie specyficznych zdolności do wybranej dyscypliny 
sportu [4, 6, 7, 8, 9, 11]. Aktualna wiedza teoretyczna i 
praktyczne doświadczenia trenerskie wskazują na dalszą 
potrzebę doskonalenia technologii oceny specyficznych 
predyspozycji zawodników już na wstępnym etapie szko-
lenia. Takie podejście realizowane jest w laboratoriach 
badawczych różnych państw z ukierunkowaniem na opra-
cowanie kryteriów ilościowej i jakościowej oceny psycho-
fizycznych zdolności zawodników, co stwarza możliwość 
indywidualizacji procesu szkolenia [5, 12, 13]. Jeden z 
kierunków badań, celem którego jest doskonalenie metod 
diagnostyki potencjalnych możliwości zawodników polega 
na opracowaniu modelowych charakterystyk specjalnych, 
© Boraczynski T., Zaporozhanov V.A., 2010

psychoficznych predyspozycji, dzieci i młodzieży różnej 
płci i wieku, włącznie z zawodnikami reprezentującymi 
wysoki poziom sportowy. Wskaźniki kontrolne zawodni-
ków klasy mistrzowskiej traktuje się jako modelowe w sy-
stemie wieloletniego szkolenia [15]. W celu oceny poziomu 
rozwoju sportowego zawodników i ich perspektywicznych 
możliwości, opracowuje się normy wiekowe, orientacja na 
które, stwarza możliwość oceny indywidualnych zdolno-
ści i perspektywicznych możliwości badanych poszcze-
gólnych w dyscyplinach sportu. Dlatego wykorzystuje się 
ilościowe (metryczne) i jakościowe kryteria oceny, np. do-
stateczny, dobry, bardzo dobry. W chwili obecnej preferuje 
się kompleksowy system oceny predyspozycji sportowych 
zawodników realizowany na podstawie z uwzględnieniem 
wskaźników pedagogicznych, somato-morfologicznych, 
psychofizycznych, koordynacyjnych zdolności. W takim 
systemie, określenie zdolności badanych polega na ocenie 
typu budowy somatycznej, wieku biologicznego, tempa 
uczenia się w określonym czasie, w warunkach longitudi-
nalnych badań [10, 12, 14]. Można zgodzić się z tym, że 
tempo uczenia się i poprawy wyników sportowych uważa 
się za integralne kryterium, które najpełniej odzwiercied-
la potencjalne możliwości zawodnika. Jednak takie kry-
terium nie pozwala charakteryzować struktury rozwoju 
specjalnych zdolności psychofizycznych zawodnika, aby 
odpowiedzieć na pytanie, jakie indywidualne czynniki ba-
danych warunkują wynik sportowy. 
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Cel badań. 
Celem podjętych badań było opracowanie kryteriów 

oceny predyspozycji motorycznych młodych gimnasty-
czek sportowych w warunkach systematycznej kontroli 
specjalnych zdolności psychofizycznych. 

Materiał i metody badań. 
Badania przeprowadzono dwukrotnie, we wrześniu 

2008 i 2009 roku. Badaniom poddano dwie grupy gim-
nastyczek sportowych, zróżnicowanych pod względem 
wieku i stażu treningowego.  Spośród badanych 
gimnastyczek, pięć miało II klasę, a dwie – III klasę spor-
tową. Badane zawodniczki trenowały w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr II Mistrzostwa Sportowego w 
Olsztynie. Badania prowadzono w Centralnym Laborato-
rium Badawczym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józe-
fa Rusieckiego w Olsztynie. 

Ocenę budowy somatycznej dokonano na podstawie 
pomiarów wysokości i masy ciała, zawartości tkanki tłusz-
czowej i beztłuszczowej zgodnie z międzynarodowymi 
standardowymi procedurami (ISAK). Masa ciała (BM) 
mierzona była za pomocą elektronicznego analizatora 
składu ciała Tanita BC 418 MA (Tanita Corporation Co., 
Japonia). Do oceny zawartości tkanki tłuszczowej wyko-
rzystano pomiary fałdów skórno-tłuszczowych w dwóch 
miejscach  (triceps, calf) zgodnie ze standardową procedu-
rą  [Slaughter i wsp. 1988]. Pomiary wykonano fałdomie-
rzem GPM (SiberHegner & Co. Ltd., Szwajcaria). 

Poziom sprawności fizycznej określono na podstawie 
dziewięciu kontrolnych wskaźników, z których siedem 
opracowano na podstawie wyników wybranych testów 
sprawności fizycznej Eurofit. Dwa kolejne wskaźniki 
opracowano na podstawie pomiarów siły izometrycznej 
mięśni zginających w stawie łokciowym. Zastosowane 
wskaźniki rekomendowane są w ocenie sprawności fi-
zycznej młodych gimnastyczek na początkowym etapie 
szkolenia sportowego [10]. 

W badaniach zastosowano następujące testy i wskaźniki:
1. Szybkość cyklicznych ruchów kończyny górnej: test 

„stukanie w krążki” (PLT – plate tapping). Test polegał 
na dotykaniu z maksymalną szybkością na przemian 
dwóch krążków, których środki oddalone były od sie-
bie o 80 cm. Wynikiem testu był czas wykonania 25 
dotknięć każdego krążka.

2. Zdolności siłowo-szybkościowe kończyn dolnych 
(skoczność): test „skok w dal z miejsca” (SBJ – stan-
ding broad jump). 

3. Wytrzymałość siłowa tułowia: test „siady z leżenia” 
(SUP – sit ups). Pozycja wyjściowa: badany leżał na 
plecach, na macie o grubości 1,5 cm firmy Theraband, 
z rękami splecionymi na karku i nogami ugiętymi w 
stawach kolanowych pod katem 90 stopni. Wynikiem 
testu była liczba siadów w czasie 30 s. 

4. Wytrzymałość siłowa obręczy barkowej: test „zwis na 
ugiętych ramionach” (BAH – bend arm hang). Test pole-
gał na maksymalnie długim wytrzymaniu zwisu na drąż-
ku o ramionach ugiętych w stawach łokciowych. Wyni-
kiem testu był czas zwisu mierzony w sekundach.

5. Zwinność: test „bieg wahadłowy 10 x 5 m” (SHR – 
shuttle run). Wynikiem testu był czas biegu mierzony 
w sekundach.

6. Siła izometryczna dłoni: test „ścisk dynamometru dłonio-
wego” (Fmax). Pomiary wykonywane za pomocą zesta-
wu, składającego się z dynamometru dłoniowego  DR4
-P, zintegrowanego ze wzmacniaczem tensometrycznym 
WTP3 oraz programem komputerowym MAX_v_5.5 
(JBA – Zbigniew Staniak, Polska). Wartość siły wyrażo-
na była w jednostkach bezwzględnych (N).

7. Fmax (N/kg) – względna siła izometryczna dłoni. 
8. Maksymalny moment siły (Mmmax) mięśni zginających 

w stawie łokciowym. Do pomiarów siły wykorzystano 
ramę stabilizacyjną RSC 2 oraz zestaw pomiarowy siły 
ZPS-3 zawierający tensometryczny przetwornik siły 
model TPS-2, zintegrowany ze wzmacniaczem tenso-
metrycznym WTP-3 (JBA – Zbigniew Staniak, Pol-
ska). Pomiary wykonywano w warunkach statycznych 
(w skurczu izometrycznym), przy ustawieniu kątowym 
ramienia i przedramienia wynoszącym 90o, zgodnie z 
klasyczną metodyką. Mierzona była maksymalna siła 
(Fmax) wyrażona w Newtonach (N) oraz długość ramie-
nia działania siły (r). Obliczano wartości maksymalne-
go momentu siły, zgodnie ze wzorem: Mmmax = Fmax · r.

9. Mmmax (Nm/kg) – względna wartość maksymalnego 
momentu siły mięśni zginających w stawie łokcio-
wym. Wyniki pomiarów opracowano statystyczne przy 
wykorzystaniu programu Excel oraz pakietu oprogra-
mowania STATISTICA v. 7.1 (StatSoft Inc., USA). 
Obliczono średnie arytmetyczne (M), RM% – średnie 
różnice wartości poszczególnych wskaźników, odchy-
lenia standardowe (SD), wariancje (V%), współczyn-
niki korelacji linowej Pearsona (r), równania regresji 
liniowej (y).
Wyniki badań. Wyniki podstawowych pomiarów 

antropometrycznych badanych grup gimnastyczek, ilu-
strują znaczne zróżnicowanie pod względem wysokości i 
masy ciała dziewcząt zarówno w obrębie danej grupy, jak 
również między grupami. Ponadto różnice wartości ana-
lizowanych cech budowy somatycznej między badania-
mi wstępnymi i uzyskanymi po 12 miesiącach, wskazują 
na dynamiczny rozwój biologiczny badanych dziewcząt 
w obu grupach. W obu grupach przyrost masy ciała był 
zbliżony (11,0 i 12,6%) zdecydowanie przewyższał przy-
rosty wysokości ciała (5,2 i 3,9%). W grupie młodszej 
procentowa zawartość tkanki tłuszczowej zmniejszyła się 
o 1,2%, a w grupie starszej wzrosła o 6,3%. Według mię-
dzynarodowych norm BMI wszystkie badane dziewczęta 
mieściły się w zakresie norm. 

Pierwszy krok analizy uzyskanych danych ukie-
runkowany został na określenie minimalnej liczby tych 
wskaźników zdolności motorycznych, które w najwyż-
szym stopniu podlegają uwarunkowaniom genetycznym. 
W tym celu obliczono średnie arytmetyczne, standardo-
we odchylenia, współczynniki zmienności oraz różnice 
między średnimi wartościami wyników poszczególnych 
testów sprawności fizycznej w badanych grupach gimna-
styczek (tab. 1).

Przedstawiono również w formie matematycznej 
(równania regresji oraz korelacje) i graficznej, zależności 
między wiekiem i wynikami poszczególnych testów 
sprawności fizycznej (tab. 2). Obliczono również 
korelacyjne współzależności między wynikami 
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Tabela 1. 
Wartości średnie, oraz różnice średnich wartości (Δ%) poszczególnych wskaźników sprawności fizycznej  

w dwóch grupach gimnastyczek sportowych – gr. A, wiek 6,9 (n=12) i gr. B, 10,0 lat (n=12).

Zmienne
Grupa A Grupa B

Δ (%)
M ± SD V % M ± SD V %

FLB 15,8 ± 6,2 39,2 5,3 ± 4,0 75,1 -66,3
PLT (s) 17,7 ± 2,0 11,2 13,5 ± 1,2 9,2 -23,4
SAR (cm) 11,3 ± 5,6 49,1 17,0 ± 3,0 17,4 50,0
SBJ (cm) 133,7 ± 14,5 10,8 165,0 ± 14,8 9,0 23,4
Fmax (N) 127,3  ± 22,6 17,8 191,9 ± 45,9 23,9 50,7
Fmax (N/kg) 5,04 ± 0,67 13,2 5,82 ± 0,68 11,6 15,6
SUP 23,7 ± 3,2 13,4 28,8 ± 2,1 7,2 21,8
BAH (s) 17,0 ± 9,9 58,3 37,7 ± 15,7 41,7 121,7
SHR (s) 24,3 ± 2,1 8,5 22,5 ± 1,1 5,1 -7,3
Mmmax (Nm) 13,8 ± 2,9 20,7 23,7 ± 8,5 35,7 72,3
Mmmax (Nm/kg) 0,54 ± 0,08 14,2 0,70 ± 0,12 16,5 29,6

Legenda: V % – współczynnik zmienności, Δ (%) – różnica między średnimi wartościami poszczególnych 
wskaźników 

Tabela 2. 
Równania regresji i wartości współczynników korelacji liniowej r Pearsona między wiekiem (x)  

i wartościami poszczególnych wskaźników sprawności fizycznej (y) u badanych (n=24).

Wskazniki Równanie regresji współczynnik r
FLB (n) y = -2,7636x + 36,682 -0,797
PLT (s) y = -1,0832x + 25,837 -0,695
SAR (cm) y = 1,7145x – 2,0243 0,629
SBJ (cm) y = 8,7057x + 67,119 0,777
Fmax (N) y = 22,735x – 55,078 0,886
Fmax (N/kg) y = 0,1602x + 3,917 0,607
SUP (n) y = 1,143x + 15,456 0,794
BAH (s) y = 5,5996x – 25,513 0,793
SHR (s) y = -0,5953x + 28,519 -0,608
Mmmax (Nm) y = 3,7838x – 16,997 0,923
Mmmax (Nm/kg) y = 0,0491x + 0,1587 0,757

Tabela 3. 
Wartości współczynników korelacji między wynikami poszczególnych testów sprawności fizycznej gimnastyczek 

sportowych w wieku 6-13 lat (n=24).

Wskazniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 FLB x 0,795 -0,472 -0,706 -0,678 -0,362 -0,556 -0,613 0,577 -0,677 -0,630
2 PLT x -0,597 -0,769 -0,734 -0,419 -0,746 -0,653 0,377 -0,708 -0,675
3 SAR x 0,507 0,581 0,046 0,646 0,432 -0,182 0,640 0,464
4 SBJ x 0,838 0,551 0,755 0,679 -0,597 0,769 0,698
5 Fmax x 0,571 0,638 0,691 -0,648 0,930 0,774
6 Fmax/kg x 0,533 0,639 -0,538 0,359 0,597
7 SUP x 0,613 -0,424 0,575 0,616
8 BAH x -0,442 0,546 0,578
9 SHR x -0,631 -0,665

10 Mmmax x 0,853

11 Mmmax/kg x
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poszczególnych testów sprawności fizycznej (tab. 3). 
Analiza wartości współczynników korelacji wykazała 

wysokie zależności pomiędzy czterema wskaźnikami 
zdolności siłowych, które mieściły się w przedziale od 
0,533 (p<0,01) do 0,691 (p<0,001). Świadczyło to o 
wysokiej rzetelności każdego z powyższych wskaźników 
w ocenie zdolności siłowych badanych gimnastyczek 
i upoważniło do zastosowania w ocenie zdolności 
siłowych tylko jednego z tych wskaźników. Biorąc 
pod uwagę najmniejsze procentowe różnice wyników 
między badanymi grupami (tab. 1), świadczące o 
wysokich uwarunkowaniach genetycznych, ostatecznie  
ograniczono liczbę rekomendowanych wskaźników 
kontrolnych do czterech: zdolności szybkościowe (PLT), 
skocznościowe (SBJ), zwinnościowe (SHR), siłowe (Fmax/
kg). Wybrany blok wskaźników kontrolnych jest zgodny 
z wcześniejszymi wynikami autorów [14].

Drugi krok analizy uzyskanych danych ukierunkowa-
ny został na ocenę predyspozycji motorycznych poszcze-
gólnych gimnastyczek w oparciu o wyniki poszczegól-
nych testów sprawności fizycznej. W tym celu obliczono 
wielkość poprawy wyników (Δ%) w każdym teście po 
upływie 12 miesięcy (tab. 4, 5, ryc. 1, 2), zgodnie z reko-
mendacjami V. Balsevicha [1], M. Godika [4], W. Zapo-
rożanowa i H. Sozańskiego [13]. 

W oparciu o przedstawione procedury analizy uzy-
skanych danych, możliwe było określenie obiektywnych 
kryteriów oceny wpływu czynników genetycznych i śro-
dowiskowych (głównie treningu gimnastycznego) na po-
ziom poszczególnych zdolności motorycznych. Wyniki 
przedstawione w tabeli 2, wykazały najmniejsze różnice 
wyników między badanymi grupami gimnastyczek w bie-
gu zwinnościowym – SHR (7,3%), a następnie względnej 
sile mięśni dłoni – Fmax/kg (15,6%), sile mięśni zginają-
cych w stawie biodrowym – SUP (21,8%), mocy kończyn 
dolnych – SBJ (23,4%) i szybkości ruchów koniczyny 
górnej – PLT (23,4%). 

Jednocześnie wartości poprawy wyników w reko-
mendowanych testach sprawności fizycznej u niektórych 

dziewcząt były zdecydowanie większe niż średni wzrost 
wyników danej grupy (tab. 4, 5). Na przykład, gimnastycz-
ka FA w teście szybkości kończyny górnej (PLT) poprawiła 
swój wynik o 23,5% zajmując pierwszą pozycję w rankin-
gu w tym teście. Jednak poprawa jej wyników w pozosta-
łych trzech testach była wyraźne mniejsza – 12,4; 17,8 i 
2,4% (odpowiednio 6, 6 i 5 miejsce w rankingach). 

Kolejny krok analizy uzyskanych danych zmierzał 
do oceny predyspozycji motorycznych badanych gimna-
styczek i polegał na określeniu indywidualnej struktury 
oraz dynamiki zmian poziomu sprawności fizycznej po-
szczególnych zawodniczek w okresie 12 miesięcy. W tym 
celu, na podstawie metrycznych wyników uzyskanych 
w badaniach początkowych i końcowych, dla obu grup 
opracowano rankingi zawodniczek w każdym z czterech, 
wybranych testów. Następnie, na podstawie sumy czte-
rech cząstkowych rankingów, opracowano rankingi koń-
cowe (Rx-2008 i Rx-2009). Dodatkowo, na podstawie 
procentowej wielkości zmian wartości wybranych wskaź-
ników po 12 miesiącach, opracowano kolejne rankingi w 
poszczególnych testach – R oraz ranking końcowy – RK 
(%). Dla pełnego i czytelnego zaprezentowania wyników, 
uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 5 i 6 oraz w 
formie graficznej (ryc. 1 i 2), zgodnie z przyjętymi w me-
trologii sportowej zasadami [4]. 

Zaprezentowana wyżej graficzna forma przedstawienia 
wyników badań ułatwia obiektywną ocenę predyspozycji 
motorycznych badanych gimnastyczek. Cały obszar 
uzyskanych wyników podzielono na cztery strefy. 
Gimnastyczki, których wyniki mieszczą się w strefie 
B uzyskały najlepsze wyniki i najwyższą dynamikę 
poprawy. Zawodniczki mieszczące się w strefie C ocenić 
należy jako osoby o najmniejszych predyspozycjach do 
gimnastyki sportowej.  

W strefie A znalazły się dziewczęta, które najlepsze 
wyniki w pierwszym badaniu i najsłabsze wyniki w 
drugim badaniu. W strefie D znalazły się zawodniczki, 
które uzyskały najsłabsze wyniki w pierwszym badaniu i 
najlepsze wyniki w drugim badaniu.

Tabela 4. 
Zmiany rankingu gimnastyczek grupy A (6,9 lat) w okresie rocznego treningu w % i punktach  

na podstawie kontrolnych wskaznikόw

Wskazniki PLT SBJ Fmax SHR

 Ranking badanych Wiek Δ R Δ R Δ R Δ R Σ
pkt

RK
 (lata) (%)  (%)  (%)  (%)  

1 RA 6,0 -18,7 4 40,4 1 7,3 10 1,0 10 25 8
2 DA 6,3 -2,7 10 1,4 11 5,4 11 1,9 11 43 12
3 BoJ 6,4 -16,3 7 17,0 5 43,6 1 -1,4 9 22 6
4 MA 6,5 -11,5 8 22,7 3 28,7 2 -1,7 6 19 2
5 OG 6,9 1,1 12 0,7 12 13,4 8 -4,9 3 35 10
6 BiJ 6,9 0,8 11 3,4 9 21,7 5 -13,2 2 27 9
7 MK 7,0 -17,6 6 26,2 2 26,9 3 3,2 12 23 7
8 FA 7,3 -23,5 1 12,4 6 17,8 6 -2,4 5 18 1
9 JD 7,3 -18,2 5 20,3 4 16,2 7 -2,9 4 20 3
10 RZ 7,4 -19,5 3 4,4 8 9,7 9 -14,8 1 21 4
11 BA 7,5 -20,9 2 5,3 7 22,7 4 -1,5 8 21 4
12 BN 7,5 -8,2 9 2,3 10 4,8 12 -1,7 7 38 11
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Tabela 5. 
Zmiany rankingu gimnastyczek grupy A (10,0 lat) w okresie rocznego treningu w % i punktach  

na podstawie kontrolnych wskaznikόw

PLT  SBJ  HGR  SHR  
 Badana Wiek Δ R Δ R Δ R Δ R Σ RK
  (lata) (%)  (%)  (%)  (%)  pkt  
1 PK 8,3 -27,2 1 2,2 12 9,7 6 3,8 9 28 8
2 KS 8,4 -8,5 8 20,5 3 11,8 5 -4,7 3 19 2
3 JG 8,6 -26,9 2 9,7 6 27,6 1 5,2 11 20 3
4 RS 9,2 -21,3 3 26,6 1 15,7 4 -1,5 6 14 1
5 SN 9,2 -5,8 9 9,3 7 18,9 3 -7,7 1 20 3
6 SaM 9,2 -11,8 5 7,4 10 26,2 2 -4,4 4 21 5
7 StoM 9,5 -2,8 10 22,0 2 -0,4 10 -4,1 5 27 7
8 JE 9,8 -10,5 7 19,3 4 -8,9 12 -6,4 2 25 6
9 EM 9,9 -19,4 4 8,3 8 -0,2 9 6,2 12 33 11
10 StaM 11,7 1,4 12 7,6 9 -8,8 11 2,0 8 40 12
11 OA 12,8 -1,0 11 13,1 5 3,4 7 3,8 9 32 9
12 RJ 13,0 -11,7 6 3,7 11 1,3 8 0,5 7 32 9

Rx – 2008
1 DA %         x   
2 BA         %   x
3 OG   %  A    x B    
4 JD          % x  
5 BN  %   x      
6 MA         x  %  
7 BiJ    %    x     
8 MK    x%      
9 RZ    x     %    
10 FA   x C     D   %
11 RA  x  %        
12 BoJ  x     %      
R% – 2009 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ryc. 1. Rankingi w badaniach początkowych (Rx-2008) i końcowych (R%-2009) opracowane na podstawie 
procentowej wielkości zmian wartości wskaźników gimnastyczek grupy  – A (6,9 lat, n=12).

Rx – 2008
1 StaM %         x   
2 RJ    %       x  
3 EM  %          x
4 OA   A %  x B    
5 JE       %   x   
6 StoM      % x      
7 SN      x    %   
8 SaM     x   %     
9 KS  x C    D  %  
10 JG   x       %   
11 PK x    %        
12 RS    x        %
R% – 2009 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ryc. 2. Rankingi w badaniach początkowych (Rx-2008) i końcowych (R%-2009) opracowane na podstawie 
procentowej wielkości zmian wartości wskaźników gimnastyczek grupy – B (10,0 lat, n=12).
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Należy podkreślić celowość równoległego 
analizowania wyników opracowanych zarówno na 
podstawie metrycznych pomiarów (x) oraz na podstawie 
dynamiki wzrostu wartości badanych wskaźników (%). 
Niejednokrotnie jednak można spotkać się  z sytuacją, w 
której zawodniczka uzyskała wysoką pozycję rankingową 
w oparciu o metryczne wyniki, a zdecydowanie gorszą pod 
względem dynamiki wzrostu wyników. W takiej sytuacji, 
biorąc pod uwagę różne tempo rozwoju biologicznego 
każdego osobnika, trafniejsze w perspektywicznej ocenie 
badanych predyspozycji będą wskaźniki opracowane na 
podstawie dynamiki wzrostu ich wartości. Przykładem 
takiej sytuacji była gimnastyczka StaM, która na 
podstawie wielkości metrycznych (oś x) uzyskała 1 i 3 
pozycję rankingową, a na podstawie dynamiki wzrostu 
wyników (%) uzyskała ostatnią, 12 pozycję rankingową. 
Przykładem przeciwnej sytuacji była zawodniczka KS, 
która zajęła 9 i 11 pozycję rankingową na podstawie 
wielkości metrycznych (x) oraz 2 pozycję na podstawie 
dynamiki wzrostu wyników (%) po roku treningu.

Dyskusja i wnioski. 
W niniejszej pracy podkreślono celowość 

diagnozowania struktury sprawności fizycznej, będącej 
podstawą do określenia indywidualnych predyspozycji 
motorycznych gimnastyczek sportowych. Końcowa ocena 
uzyskanych wyników w odniesieniu do diagnozowania 
predyspozycji sportowych badanych gimnastyczek 
możliwa była na podstawie kompleksowego opracowania 
struktury sprawności fizycznej, w oparciu o rzetelne testy 
i wskaźniki. W związku z tym, w praktyce wieloletniego 
szkolenia sportowego gimnastyczek należy zwrócić 
uwagę na dwa kierunki. Po pierwsze, trening powinien być 
przede wszystkim ukierunkowany na doskonalenie tych 
zdolności, które w najwyższym stopniu zdeterminowane 
są przez czynniki genetyczne. Takie podejście 
bezpośrednio wpływa na poziom mistrzostwa sportowego 
zawodniczek. Po drugie, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zróżnicowaną plastyczność poszczególnych 
psychofizycznych czynników warunkujących potencjał 
motoryczny zawodniczek. Czynniki te, w specyficznych 
warunkach szkolenia sportowego, mogą wchodzić w 
złożone, wzajemne relacje, warunkując specyficzną dla 
każdego zawodnika strukturę zdolności motorycznych. 
Niższy poziom jednej zdolności może być w różnym 
stopniu kompensowany przez wyższy poziom innej 
zdolności. 

Reasumując, ocena specyficznych predyspozycji 
sportowych gimnastyczek sportowych na etapie 
szkolenia wszechstronnego możliwa jest przede 
wszystkim na podstawie oceny zdolności w wysokim 
stopniu uwarunkowanych genetycznie, mało zmiennych 
w ontogenezie. W takich przypadkach mają miejsce 
wysokie różnice wyników pomiędzy poszczególnymi 
gimnastyczkami. Do takich specyficznych zdolności w 
gimnastyce sportowej, można zaliczyć wskaźniki zdolności 

siłowo-szybkościowych, zwłaszcza siły względnej. Na 
podstawie dynamiki zmian poziomu takich zdolności 
na etapie przygotowania wszechstronnego możliwa jest 
obiektywna ocena potencjalnych możliwości sportowych 
gimnastyczek. 

Ocena poziomu poszczególnych zdolności siłowo-
szybkościowych i koordynacyjnych oraz struktury 
sprawności fizycznej z uwzględnieniem tempa rozwoju 
biologicznego były podstawą opracowania obiektywnych 
kryteriów oceny predyspozycji sportowych młodych 
gimnastyczek sportowych na wstępnym etapie szkolenia. 
Uzyskane wyniki stanowią podstawę do udoskonalenia 
systemu kontroli, optymalizacji kryteriów oceny i treści 
wskaźników kontrolnych w gimnastyce sportowej kobiet, 
z uwzględnieniem wieku, stażu treningowego i poziomu 
sportowego zawodniczek.

Wyniki przedstawione w niniejszej pracy wykazały 
przydatność zastosowanej metodologii badawczej do 
oceny sprawności fizycznej i predyspozycji motorycznych 
gimnastyczek na etapie szkolenia wszechstronnego, co 
umożliwia indywidualizację procesu treningu.
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