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Співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки  
юних лижників-гонщиків в річному макроциклі 

Ажиппо О.Ю. 1, Городиський М.І. 2 Шаленко Є.В.2 
1Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

2Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотації:
Розглянуто методики цілорічного 
тренування спортсменів при раці-
ональному співвідношенні засобів 
загальної і спеціальної фізичної 
підготовки. У дослідженні при-
йняли участь три групи спортсме-
нів. Спортсмени на протязі року 
тренувалися з різними об’ємами 
навантаження. Встановлено, що 
завдяки більшому застосуван-
ню спеціальних засобів на всіх 
етапах цілорічного тренування 
покращуються функціональні по-
казники разом зі спортивними 
результатами. З’ясовано, що при 
використанні спеціальних засобів 
і збільшенні обсягів еквівалент-
ного навантаження рівень спеці-
альних фізичних якостей більш 
відчутно зростає.

Ажиппо А.Ю., Городыський Н.И., Шаленко 
Е.В. Соотношение общей и специальной 
физической подготовки юных лыжников-
гонщиков в годичном макроцикле. Рассмо-
трены методики круглогодичной тренировки 
спортсменов при рациональном соотноше-
нии средств общей и специальной физиче-
ской подготовки. В исследовании приняли 
участие три группы спортсменов. Спортсме-
ны на протяжении года тренировались с раз-
ными объемами нагрузки. Установлено, что 
благодаря большему применению специаль-
ных средств на всех этапах круглогодичной 
тренировки улучшаются функциональные 
показатели вместе со спортивными резуль-
татами. Определено, что при использовании 
специальных средств и увеличении объемов 
эквивалентной нагрузки уровень специаль-
ных физических качеств более значительно 
возрастает.

Aghyppo O.Y., Gorodiskiy N.I., 
Shalenko E.V. Correlation of general 
and special physical preparation of 
young racing skiers-drivers is in a 
circannual macrocycle. The methods 
of the whole-year training of sportsmen 
are considered at rational correlation of 
facilities of general and special physical 
preparation. Three groups of sportsmen 
took part in research. Sportsmen for a 
year practiced with the different volumes 
of loading. It is set that due to greater 
application of the special facilities on 
all stages of the whole-year training 
functional indexes get better together 
with sporting results. It is set that at the 
use of the special facilities and increase 
of volumes of the equivalent loading the 
level of the special physical qualities 
increases more considerably.

Ключові слова:
лижники-гонщики, фізична підго-
товка, засоби.

лыжники-гонщики, физическая подготовка, 
средства.

racing skiers-drivers, physical preparation, 
facilities.

Вступ. 1

Ріст спортивних досягнень у лижних гонках обу-
мовлюється удосконалюванням системи підготовки. 
Аналіз науково-методичної літератури свідчить про 
те, що переважна більшість робіт присвячена підго-
товці спортсменів високої кваліфікації [1–7].

Однак повноцінне поповнення збірні команди мо-
жуть дістати з масового спорту тільки в тому випадку, 
якщо буде розроблена науково обґрунтована методи-
ка тренувального процесу для лижників молодших 
розрядів, а не буде механічно переноситися методи-
ка підготовки спортсменів високої кваліфікації на цю 
категорію спортсменів. Таким чином, дана проблема, 
представляється актуальною і своєчасною. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтування методики ці-

лорічного тренування лижників-гонщиків молодших 
розрядів при раціональному співвідношенні засобів 
загальної і спеціальної фізичної підготовки.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення науково–методичної літератури; вивчення 
практичного досвіду шляхом педагогічних спостере-
жень, аналізу документів планування учбового процесу, 
опитування, педагогічні контрольні випробування з ви-
користанням хронометражу та пульсометрії, педагогіч-
ний експеримент; методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення.
Планування обсягів навантаження у підготовчому 

періоді в I експериментальній групі, було спрямова-
но на розвиток загальної і силової витривалості. В II 
експериментальній групі засоби і методи тренування 
були спрямовані на розвиток спеціальної витрива-
лості. Контрольна група виконувала обсяги наван-
© Ажиппо О.Ю., Городиський М.І., Шаленко Є.В., 2010

таження, що прийняті в практиці. Поряд з цим нами 
контролювалося співвідношення засобів ЗФП і СФП 
лижників кожної групи.

В таблицях (1, 2, 3) наведені об'єми навантажен-
ня, які виконувалися в річному циклі тренування у 
лижників-гонщиків молодших розрядів.  

На протязі підготовчого і змагального періодів під-
готовки всі лижники-гонщики використовували різні 
відсоткові співвідношення загальної і спеціальної 

підготовки. Результати роботи, яка була проробле-
на, перевірялися за допомогою педагогічних тестів, 
які в свою чергу характеризували всі сторони підго-
товки, тобто рівень розвитку загальної і спеціальної 
фізичної підготовки лижників-гонщиків. Треба лише 
зазначити, що спортсмени ІІ експериментальної гру-
пи на відміну від І експериментальної і контрольної 
груп, мали більш високі показники з акцентом на спе-
ціальну фізичну підготовку, зокрема імітації попере-
мінного двокрокового ходу, лижоролерів і роботі з гу-
мовим амортизатором. Тобто ті засоби підготовки, які 
більшій мірі відображають параметри поперемінного 
двокрокового лижного ходу.

Контрольною ж перевіркою правильності викорис-
тання різного співвідношення ЗФП і СФП була попе-
редня гонка на лижах вільним стилем пересування на 
10000 метрів (Табл. 4). Середній результат у II групі 
дорівнює 37 хв. 52 сек., що відповідно на 14 сек., і 39 
сек., краще, ніж у гонщиків I і III групи.

Поліпшення функціональної підготовки в 
лижників-гонщиків II експериментальної групи під-
тверджує правильність запропонованої методики тре-
нування.

У змагальному періоді тренування характерно для 
лижників подальше збільшення обсягів пересування 
на лижах. СФП склала в I експериментальній групі – 
76%, у II – 80% і контрольній – 70%. Загальний обсяг 
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Таблиця 1.
Об’єми навантаження, які виконувалися в річному циклі тренування   

у лижників-гонщиків молодших розрядів (І дослідницька група).

Етапи  
тренування

Засоби  
підготовки

Середня 
швидкість 

в м/с

Підготовчий період Загаль-
ний 

об'єм

Змагаль-
ний 

період

Загаль-
ний 

об'єм за 
рік

Весняно-
літній

Літньо-
осінній

Осінньо-
зимовий

Біг, км
сильно 4,40 175 154 52 381 - 381
середньо 3,68 359 218 94 671 68 739
повільно 2,97 257 182 53 492 109 601

Ходьба, км середньо 2,10 136 95 32 263 57 320
Вправи на силову 
витривалість, год.  
(тренажер)

- 44 52 27 123 42 165

Імітація 
Пп/2ш ходу в 
підйом, км

сильно 2,60 51 104 - 155 - 155

середньо 2,18 68 137 - 205 - 205

Пересування 
на лижороле-
рах, км

середньо 3,70 180 358 - 538 - 538

Пересування 
на лижах, км

сильно 4,20 - - 124 124 583 707
середньо 3,52 - - 343 343 478 821
повільно 2,83 - - 316 316 184 500

Загальний об'єм, год. - 150 157 112 419 136 555
Загальний об'єм в 
циклічних засобах, год. - 1226 1248 1014 3488 1479 4967

Співвідношення ЗФП і 
СФП, % - 77/23 52/48 27/73 - 25/75 -

Обсяг швидкісної роботи 
в циклічних засобах, % - 18 25 14 - 30 -

Таблиця 2.
Об’єми навантаження, які виконувалися в річному циклі тренування  

у лижників-гонщиків молодших розрядів (ІІ дослідницька група).

Етапи  
тренування

Засоби  
підготовки

Середня 
швидкість 

в м/с

Підготовчий період Загаль-
ний 

об'єм

Змагаль-
ний 

період

Загаль-
ний об'єм 

за рік
Весняно-

літній
Літньо-
осінній

Осінньо-
зимовий

Біг, км
сильно 4,40 174 174 32 380 - 380
середньо 3,68 252 106 53 411 53 464
повільно 2,97 214 86 21 321 107 428

Ходьба, км середньо 2,10 144 83 38 265 45 310
Вправи на силову витри-
валість, год. (тренажер) - 42 49 24 115 16 131

Імітація 
Пп/2ш ходу в 
підйом, км

сильно 2,60 56 159 - 215 - 215

середньо 2,18 78 173 - 251 - 251
Пересування 
на лижороле-
рах, км

середньо 3,70 333 466 - 799 - 799

Пересування 
на лижах, км

сильно 4,20 - - 166 166 605 771
середньо 3,52 - - 456 456 456 912
повільно 2,83 - - 245 245 173 418

Загальний об'єм, год. - 152 161 108 421 129 550
Загальний об'єм в 
циклічних засобах, год. - 1251 1247 1011 3509 1439 4948

Співвідношення ЗФП і 
СФП, % - 67/33 43/57 25/75 - 20/80 -

Обсяг швидкісної роботи 
в циклічних засобах, % - 15 25 15 - 35 -
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у циклічних засобах у гонщиків трьох груп був при-
близно однаковим ( дані табл. 1, 2, 3).

Загальний рівень розвитку фізичних якостей у всіх 
гонщиків вище в порівнянні з попереднім етапом тре-
нування. Результати в лижній гонці на дистанції 10000 
метрів, класичним стилем, покращилися в I експери-
ментальній групі на 29 с, у II групі на 65 с, і контр-
ольної — на 8 с. 

Продовжуючи тренування в зимовому (змагаль-
ному) періоді і дотримуючи точного співвідношення 
ЗФП і СФП, а також первісну спрямованість груп, 
нами були отримані наступні дані в підсумкових зма-
ганнях сезону (дані табл. 4).

Рівень спеціальної витривалості був кращим у 
гонщиків II групи. На проходження дистанцій 10000 
метрів, вони витрачали в середньому 36 хв., 47 сек., 
лижники I – групи 37 хв., 37 сек., контрольної -38 хв., 
23 сек., відповідно. 

За річний цикл тренування функціональні можли-
вості зросли у всіх спортсменів і в більшій мірі в лиж-
ників ІІ експериментальної групи, так як вони приділя-
ли більше часу саме спеціальній фізичній підготовці.

На перевірку вірності нашої пропозиції по опти-
мальному використанню засобів ЗФП і СФП нами 
був проведений кореляційний аналіз, рівня розвитку 
фізичних якостей з результатами підсумкових змагань 
сезону (Табл. 5, 6, 7, 8, 9, 10), який вказує на більш ви-
сокий зв'язок у лижників II експериментальної групи, 
на всіх періодах тренування, особливо до спеціальних 
засобів підготовки.

Так у весняно-літньому і літньо-осінньому періо-
дах найбільший взаємозв'язок з результатами підсум-
кових змагань у II експериментальної групи мають 
наступні показники: силова витривалість (тренажер 
r=0,795; 0,829), спеціальна витривалість (імітація П/п 
2-го ходу r= 0,748; 0,893) і швидкісно-силова витри-
валість (10000 метрів лижоролери r=0,829; 0,907). У 
спортсменів же I і III груп результати кореляційного 
зв'язку також є достовірними, однак, їх значення ниж-
че, ніж у спортсменів II експериментальної групи. 
Варто помітити, що в спортсменів I і III груп показни-
ки загальної і силової витривалості, особливо в засо-
бах ЗФП незначно перевершують дані кореляційного 
зв'язку спортсменів II експериментальної групи. 

На осінньо-зимовому етапі тренування, здійсню-
валося вивчення впливу рівня розвитку фізичних 
якостей і функціональної підготовки спортсменів на 
результати змагань. На результати лижної гонки 10000 
метрів в експериментальних групах (I і II) істотний 
вплив надає: розвиток спеціальної витривалості (імі-
тація П/п 2-го ходу r=0,718; 0,913), швидкісно-силова 
витривалість (10 км лижоролери r=0,889; 0,967), сило-
ва витривалість (тренажер r=0,780; 0,865), а також роз-
виток загальної витривалості і незначна доля швид-
кісних і швидкісно-силових якостей. У змагальному 
періоді тренування зберігається та ж сама тенденція 
впливу розвитку фізичних якостей і функціональних 
систем на результати лижної гонки на 10000 метрів.

У підсумку виявлено позитивний взаємозв'язок 
між результатами гонки на 10000 метрів на лижах, з по-

Таблиця 3.
Об’єми навантаження, які виконувалися в річному циклі тренування  

у лижників-гонщиків молодших розрядів (ІІІ контрольна група).

Етапи  
тренування

Засоби  
підготовки

Середня 
швидкість 

в м/с

Підготовчий період Загаль-
ний 

об'єм

Змагаль-
ний 

період

Загаль-
ний 

об'єм за 
рік

Весняно-
літній

Літньо-
осінній

Осінньо-
зимовий

Біг, км
сильно 4,40 211 162 28 401 - 401
середньо 3,68 425 179 64 668 62 730
повільно 2,97 203 181 46 430 125 555

Ходьба, км середньо 2,10 136 123 52 311 53 364
Вправи на силову витри-
валість, год. (тренажер) - 37 48 36 121 27 148

Імітація 
Пп/2ш ходу в 
підйом, км

сильно 2,60 47 118 - 165 - 165

середньо 2,18 56 143 - 199 - 199
Пересування 
на лижороле-
рах, км

середньо 3,70 120 379 - 499 - 499

Пересування 
на лижах, км

сильно 4,20 - - 138 138 547 685
середньо 3,52 - - 427 427 421 848
повільно 2,83 - - 282 282 210 492

Загальний об'єм, год. - 134 159 121 414 132 546
Загальний об'єм в 
циклічних засобах, год. - 1198 1285 1037 3520 1418 4938

Співвідношення ЗФП і 
СФП, % - 82/18 61/39 35/65 - 28/72 -

Обсяг швидкісної роботи 
в циклічних засобах, % - 11 17 15 - 28 -
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Таблиця 4
Результати бігу на лижах у лижників-гонщиків молодших розрядів  

(ІІІ – ІІ)при різному співвідношенні ЗФП і СФП

Гр
уп

а

Підготовчий період Змагальний період
Співвідношення ЗФП/СФП

Лижі 10 км
(сек)

Статистичні дані
групи

Лижі 10 
км

(сек)

Статистичні
дані

групи
Весняно-

літній 
період

Літньо-
осінній 
період

Осінньо-
зимовий 
період

Зимовий 
період

І д
ос

лі
дн

иц
ьк

а

77/23 52/48 27/73 24/76

2248 Σ
X

М X
σ
V

13718
2286
24,17
59,22
0,026

2214 Σ
X

М X
σ
V

13540
2257
23,77
58,23
0,025

2217 2184
2315 2281
2384 2350
2296 2272
2258 2239

ІІ 
до

сл
ід

ни
ць

ка

67/33 43/57 25/75 20/80

2263 Σ
X

М X
σ
V

13636
2272
5,13
12,56
0,005

2246 Σ
X

М X
σ
V

13239
2207
18,74
45,92
0,021

2291 2171
2281 2144
2278 2251
2264 2184
2259 2243

ІІ
І к

он
тр

ол
ьн

а

82/18 61/39 35/65 30/70

2359 Σ
X

М X
σ
V

13870
2311
24,57
60,18
0,026

2353 Σ
X

М X
σ
V

13815
2303
26,36
64,57
0,028

2318 2291
2230 2216
2358 2361
2361 2357
2244 2237

Таблиця 5
Інтеркореляційна матриця показників фізичної підготовленості лижників-гонщиків молодших розрядів 

(дослідницька група 1 і 2), при різному співвідношенні ЗФП і СФП (весняно-літній період)

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10км Лижі – 0,357 0,564 0,333 0,436 0,503 0,683 0,795 0,748 0,829
2 Підтягування на поперечині 0,415 – 0,134 0,085 0,092 0,733 0,631 0,656 0,858 0,030
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 0,638 0,715 – 0,483 0,067 0,177 0,088 0,629 0,321 0,854
4 Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині 0,455 0,175 0,175 – 0,061 0,359 0,415 0,423 0,077 0,256
5 Стрибок з місця 0,397 0,119 0,088 0,490 – 0,175 0,318 0,103 0,160 0,346
6 Біг на 100 метрів 0,431 0,433 0,098 0,305 0,544 – 0,855 0,640 0,842 0,348
7 3км Біг 0,597 0,774 0,941 0,358 0,003 0,142 – 0,545 0,794 0,492
8 Тренажер (гумовий амортизатор) 0,732 0,001 0,340 0,736 0,212 0,343 0,290 – 0,909 0,676
9 Імітація П/п2-го ходу 100 метрів 0,659 0,070 0,174 0,128 0,605 0,826 0,065 0,494 – 0,515
10 10км Л/ролери 0,744 0,337 0,695 0,058 0,246 0,576 0,456 0,624 0,767 –

Умовні позначення: 1 – 10км Лижі (сек.); 2 – Підтягування на поперечині (раз.); 3 – Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 
(раз.); 4 – Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині (раз.); 5 – Стрибок з місця (см.); 6 – Біг на 100 метрів (сек.); 7 – 3км Біг 
(сек); 8 – Тренажер (гумовий амортизатор) (раз);  9 – Імітація П/п2-го ходу, 100 метрів (сек); 10 – 10км Л/ролери (сек.).

Примітка:        1. Знак «–» опущений, невірогідні (p>0,05) коефіцієнти кореляції  виділені заливкою; 
   2. Нижнє поле  – дані дослідницької групи №1; 
   3. Верхнє поле – дані дослідницької групи №2.

казниками гонки на лижоролерах, імітації поперемінного 
двокрокового ходу, роботі на тренажері, а також бігу 
на 3000 метрів. Причому більш міцний зв'язок спосте-
рігається в II експериментальній групі, завдяки вико-
ристанню в тренувальному процесі більшої кількості 
спеціальних засобів підготовки.

Висновки. 
Таким чином, незважаючи на те, що загальні обсяги 

виконаного навантаження, а також обсяги швидкісної 

роботи в циклічних засобах у всіх групах були приблиз-
но однаковими, розходження в співвідношенні ЗФП і 
СФП привело до відчутних зрушень великої кількості 
показників, включаючи і спортивні результати.

Рівень спеціальних фізичних якостей більш від-
чутно зріс у другій експериментальній групі, де об-
сяги виконаного й еквівалентного навантаження при 
використанні спеціальних засобів були більше, ніж в 
інших групах.
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Таблиця 6
Інтеркореляційна матриця показників фізичної підготовленості лижників-гонщиків молодших розрядів  

(контрольна група), при різному співвідношенні ЗФП і СФП (весняно-літній період)

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10км Лижі –
2 Підтягування на поперечині 0,302 –
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 0,493 0,130 –
4 Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині 0,350 0,432 0,185 –
5 Стрибок з місця 0,384 0,842 0,393 0,033 –
6 Біг на 100 метрів 0,413 0,104 0,531 0,372 0,357 –
7 3км Біг 0,540 0,956 0,045 0,232 0,861 0,021 –
8 Тренажер (гумовий амортизатор) 0,680 0,023 0,101 0,865 0,392 0,254 0,205 –
9 Імітація П/п2-го ходу 100 метрів 0,655 0,581 0,182 0,071 0,701 0,019 0,628 0,493 –
10 10км Л/ролери 0,706 0,624 0,122 0,121 0,682 0,270 0,683 0,361 0,947 –

Умовні позначення: 1 – 10км Лижі (сек.); 2 – Підтягування на поперечині (раз.); 3 – Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 
(раз.); 4 – Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині (раз.); 5 – Стрибок з місця (см.); 6 – Біг на 100 метрів (сек.); 7 – 3км Біг 
(сек); 8 – Тренажер (гумовий амортизатор) (раз);  9 – Імітація П/п2-го ходу, 100 метрів (сек); 10 – 10км Л/ролери (сек.).

Примітка:  1. Знак «–» опущений, невірогідні (p>0,05) коефіцієнти кореляції  виділені заливкою.

Таблиця 7
Інтеркореляційна матриця показників фізичної підготовленості лижників-гонщиків молодших розрядів 

(дослідницька група 1 і 2), при різному співвідношенні ЗФП і СФП (літньо-осінній період)
Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10км Лижі – 0,266 0,549 0,385 0,341 0,334 0,630 0,829 0,893 0,907
2 Підтягування на поперечині 0,482 – 0,783 0,003 0,376 0,105 0,021 0,067 0,329 0,326
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 0,655 0,772 – 0,160 0,400 0,097 0,008 0,189 0,681 0,709
4 Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині 0,498 0,382 0,178 – 0,375 0,716 0,204 0,025 0,045 0,184
5 Стрибок з місця 0,438 0,477 0,698 0,373 – 0,074 0,614 0,521 0,144 0,193
6 Біг на 100 метрів 0,418 0,354 0,543 0,221 0,461 – 0,789 0,695 0,571 0,444
7 3км Біг 0,534 0,145 0,025 0,366 0,407 0,356 – 0,896 0,633 0,568
8 Тренажер (гумовий амортизатор) 0,735 0,574 0,558 0,471 0,071 0,115 0,107 – 0,843 0,804
9 Імітація П/п2-го ходу 100 метрів 0,691 0,412 0,328 0,118 0,392 0,708 0,742 0,287 – 0,987
10 10км Л/ролери 0,795 0,088 0,614 0,500 0,452 0,523 0,472 0,450 0,422 –

Умовні позначення: 1 – 10км Лижі (сек.); 2 – Підтягування на поперечині (раз.); 3 – Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 
(раз.); 4 – Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині (раз.); 5 – Стрибок з місця (см.); 6 – Біг на 100 метрів (сек.); 7 – 3км Біг 
(сек); 8 – Тренажер (гумовий амортизатор) (раз);  9 – Імітація П/п2-го ходу, 100 метрів (сек); 10 – 10км Л/ролери (сек.).

Примітка:        1. Знак «–» опущений, невірогідні (p>0,05) коефіцієнти кореляції  виділені заливкою; 
   2. Нижнє поле  – дані дослідницької групи №1; 
   3. Верхнє поле – дані дослідницької групи №2.

Таблиця 8
Інтеркореляційна матриця показників фізичної підготовленості лижників-гонщиків молодших розрядів  

(контрольна група), при різному співвідношенні ЗФП і СФП (літньо-осінній період)

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10км Лижі –
2 Підтягування на поперечині 0,302 –
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 0,590 0,261 –
4 Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині 0,498 0,304 0,415 –
5 Стрибок з місця 0,411 0,830 0,362 0,140 –
6 Біг на 100 метрів 0,438 0,075 0,473 0,392 0,268 –
7 3км Біг 0,508 0,378 0,415 0,459 0,497 0,209 –
8 Тренажер (гумовий амортизатор) 0,603 0,470 0,874 0,763 0,310 0,188 0,330 –
9 Імітація П/п2-го ходу 100 метрів 0,672 0,527 0,011 0,093 0,682 0,258 0,499 0,030 –
10 10км Л/ролери 0,737 0,700 0,013 0,166 0,836 0,169 0,583 0,021 0,952 –

Умовні позначення: 1 – 10км Лижі (сек.); 2 – Підтягування на поперечині (раз.); 3 – Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 
(раз.); 4 – Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині (раз.); 5 – Стрибок з місця (см.); 6 – Біг на 100 метрів (сек.); 7 – 3км Біг 
(сек); 8 – Тренажер (гумовий амортизатор) (раз);  9 – Імітація П/п2-го ходу, 100 метрів (сек); 10 – 10км Л/ролери (сек.).

Примітка:  1. Знак «–» опущений, невірогідні (p>0,05) коефіцієнти кореляції  виділені заливкою.
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Функціональні показники разом зі спортивними 
результатами за даними контрольних вправ і змагань 
покращилися, особливо в другій експериментальній 
групі завдяки більшому застосуванню спеціальних за-
собів на всіх етапах цілорічного тренування.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем співвідношен-
ня загальної і спеціальної фізичної підготовки юних 
лижників-гонщиків в річному макроциклі. 

Література:
Безденежных А.И. Специально-подготовительные упражнения 1. 
для лыжников-гонщиков / А.И. Безденежных, А.А. Суслов //
Лыжный спорт.-1985.- Вып. 2.- С. 11-17.
Гибадуллин И.Г. Зависимость спортивного результата от общей и 2. 
специальной физической подготовленности / И.Г. Гибадуллин //
Теория и практика физической культуры. -1984. – № 3.- С.30-31.
Иванов О.Г. Применение специальных средств в тренировоч-3. 
ном процессе лыжников-гонщиков / О.Г. Иванов, К.Е. Каппель //
Лыжный спорт.-1984.-Вып.1.-С.23-26.

Таблиця 9
Інтеркореляційна матриця показників фізичної підготовленості лижників-гонщиків молодших розрядів 

(дослідницька група 1 і 2), при різному співвідношенні ЗФП і СФП (осінньо-зимовий період)

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10км Лижі – 0,278 0,516 0,449 0,315 0,394 0,683 0,865 0,913 0,967
2 Підтягування на поперечині 0,384 – 0,376 0,134 0,186 0,038 0,132 0,121 0,120 0,215
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 0,527 0,108 – 0,263 0,476 0,080 0,186 0,296 0,452 0,594
4 Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині 0,468 0,350 0,136 – 0,616 0,205 0,457 0,318 0,262 0,291
5 Стрибок з місця 0,315 0,290 0,761 0,635 – 0,216 0,777 0,297 0,097 0,255
6 Біг на 100 метрів 0,547 0,588 0,038 0,035 0,231 – 0,707 0,645 0,622 0,432
7 3км Біг 0,631 0,274 0,095 0,004 0,341 0,915 – 0,769 0,647 0,649
8 Тренажер (гумовий амортизатор) 0,780 0,480 0,677 0,288 0,335 0,582 0,515 – 0,899 0,903
9 Імітація П/п2-го ходу 100 метрів 0,718 0,913 0,198 0,411 0,020 0,663 0,455 0,702 – 0,882
10 10км Л/ролери 0,889 0,030 0,345 0,499 0,236 0,404 0,650 0,526 0,382 –

Умовні позначення: 1 – 10км Лижі (сек.); 2 – Підтягування на поперечині (раз.); 3 – Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 
(раз.); 4 – Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині (раз.); 5 – Стрибок з місця (см.); 6 – Біг на 100 метрів (сек.); 7 – 3км Біг 
(сек); 8 – Тренажер (гумовий амортизатор) (раз);  9 – Імітація П/п2-го ходу, 100 метрів (сек); 10 – 10км Л/ролери (сек.).

Примітка:        1. Знак «–» опущений, невірогідні (p>0,05) коефіцієнти кореляції  виділені заливкою; 
   2. Нижнє поле  – дані дослідницької групи №1; 
   3. Верхнє поле – дані дослідницької групи №2.

Таблиця 10
Інтеркореляційна матриця показників фізичної підготовленості лижників-гонщиків молодших розрядів  

(контрольна група), при різному співвідношенні ЗФП і СФП (осінньо-зимовий період)

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10км Лижі –
2 Підтягування на поперечині 0,220 –
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 0,341 0,164 –
4 Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині 0,592 0,321 0,582 –
5 Стрибок з місця 0,415 0,022 0,669 0,066 –
6 Біг на 100 метрів 0,464 0,118 0,411 0,141 0,282 –
7 3км Біг 0,840 0,664 0,410 0,770 0,298 0,248 –
8 Тренажер (гумовий амортизатор) 0,634 0,660 0,714 0,856 0,109 0,195 0,897 –
9 Імітація П/п2-го ходу 100 метрів 0,705 0,208 0,185 0,104 0,708 0,200 0,547 0,224 –
10 10км Л/ролери 0,836 0,155 0,153 0,211 0,753 0,286 0,624 0,265 0,957 –

Умовні позначення: 1 – 10км Лижі (сек.); 2 – Підтягування на поперечині (раз.); 3 – Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 
(раз.); 4 – Згинання та розгинання тулубу лежачі на спині (раз.); 5 – Стрибок з місця (см.); 6 – Біг на 100 метрів (сек.); 7 – 3км Біг 
(сек); 8 – Тренажер (гумовий амортизатор) (раз);  9 – Імітація П/п2-го ходу, 100 метрів (сек); 10 – 10км Л/ролери (сек.).

Примітка:  1. Знак «–» опущений, невірогідні (p>0,05) коефіцієнти кореляції  виділені заливкою.

Кабачкова П.И. Структура тренировочных нагрузок юных 4. 
лыжников-гонщиков 15-17 лет в подготовительном периоде / 
Кабачкова П.И., Сотскова И.Г., Гнусарев В.М. //Структура тре-
нировочных нагрузок в подготовке юных спортсменов в цикли-
ческих видах спорта: Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИФК, 1984. 
– С.10-25.
Камаев О.И. Теоретико-методические основы многолетней под-5. 
готовки юных лыжников-гонщиков. / О.И. Камаев. – Харьков: 
ХаГИФК, 1999. – 172 с.
Курачев В.Т. Распределение специальных тренировочных 6. 
средств лыжников-гонщиков массовых разрядов в подготови-
тельном периоде: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. / 
В.Т. Курачев. – К., 1988. – 25 с.
Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена. 7. 
/ В.М. Платонов, М.М. Булатова. – К.: Олимпийская литература, 
1995.- 320 с.
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Способи индивідуалізації та інтенсифікації занять оздоровчою 
гімнастикою та фітнесом із дівчатами-старшокласницями

Батіщева М.Р.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання та спорту

Анотації:
Розглянуто педагогічні умови 
підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури. Теоретично 
обґрунтовано педагогічні умови 
підготовки майбутнього вчителя 
до впровадження у навчальний 
процес індивідуальних занять із 
оздоровчої гімнастики та фітнесу. 
Зазначено на необхідності вра-
хування вчителем віку та осо-
бливостей функціонального роз-
витку і фізичної підготовленості 
кожного учня. Наголошено на 
обов’язковому проведенні ме-
дичного огляду. Встановлено, 
що найбільш оптимальним є 
проведення тестування кожні 
2-3 місяці.

Батищева М.Р. Способы индивидуализа-
ции и интенсификации занятий оздоро-
вительной гимнастикой и фитнессом с 
девушками-старшеклассницами. Рассмо-
трены педагогические условия подготовки бу-
дущих учителей физической культуры. Теоре-
тически обоснованы педагогические условия 
подготовки будущего учителя к внедрению в 
учебный процесс индивидуальных занятий 
оздоровительной гимнастикой и фитнессом. 
Указано на необходимости учета учителем 
возраста и особенностей функционально-
го развития и физической подготовленности 
каждого ученика. Сделано ударение на обя-
зательном проведении медицинского обзора. 
Установлено, что наиболее оптимальным яв-
ляется проведения тестирования каждые 2-3 
месяца.

Batishcheva M.R. Methods of individu-
alization and intensification of employ-
ments a health gymnastics and fitness 
with senior girls-pupils. The pedagogi-
cal terms of preparation of future teach-
ers of physical culture are considered. In 
theory the pedagogical terms of prepa-
ration of future teacher are grounded to 
introduction in the educational process of 
individual employments a health gymnas-
tics and fitness. It is indicated on the ne-
cessity of account the teacher of age and 
features of functional development and 
physical preparedness of every student. 
An accent on the obligatory leadthrough 
of medical review is done. It is set that 
most optimum is leadthroughs of testing 
each 2-3 months.

Ключові слова:
оздоровчий, гімнастика, фіт-
нес, повний, медичний, обсте-
ження (огляд), тестування, 
функціональний, підготовле-
ність, диференційований.

оздоровительный, гимнастика, фитнесс, 
полный, медицинский, осмотр, тестирова-
ние, функциональный, подготовленность, 
дифференцированный.

health-improvement, gymnastics, fitness, 
complete, medical, examination, testing, 
functional, preparedness, differentiated.

Вступ. 1

Серед засобів, що сприяють зміцненню здоров’я 
в дівчат-старшокласниць, є оздоровча гімнастика та 
фітнес (далі – ОГФ), які на сьогодні стали важливою 
складовою шкільної навчальної програми з фізичної 
культури. Однак, як свідчить практика вищих  на-
вчальних закладів, майбутні вчителі фізичної культу-
ри  спеціально не оволодівають уміннями та навичка-
ми індивідуалізації та інтенсифікації занять з ОГФ. 

Разом з тим, така підготовка має відповідне під-
ґрунтя. Так, науковці В. Баранов, О. Бірюк, Л. Двор-
кін, А. Корх, Т. Круцевич, Є. Крючек, К. Купер, Т. Ли-
сицька, Ю. Менхін, Т. Ротерс, Л. Сіднєва, Ю.Таран, 
Е. Хоулі, Б. Френкс та ін. розглядають різні види фіт-
несу, їх відмінність щодо складності, впливу на фізич-
ний розвиток школярів і особливо старшокласниць, 
подолання розумової втоми, поліпшує загальний стан 
організму тощо. Педагогічні засади формування куль-
тури здоров’я знайшли відображення в працях Г. Апа-
насенка, П. Виноградова, В. Войтенка, В. Горащука, 
Г. Кривошеєвої та ін. Різноманітні аспекти професій-
ної підготовки вчителів фізичної культури у вітчиз-
няній науці досліджували Л. Волков, О. Демінський, 
С. Дмитренко, Ю. Желєзняк, Р. Карпюк, Т. Круцевич, 
Т. Ротерс, Л. Сущенко, С. Філь, Б. Шиян та ін. 

Стан здоров’я сучасної молоді передбачає суттєві 
зміни у побудові уроків фізичної культури, зміни мети 
та завдань кожного заняття, а також їх максимальної 
індивідуалізації.

Дослідження виконано в контексті загального пла-
ну науково-дослідних робіт у Донецькому державно-
му інституті здоров’я, фізичного виховання та спорту 
при Національному університеті фізичного вихован-
ня і спорту України (державний реєстраційний номер 
0107U000298) та кафедри педагогіки Донецького на-

© Батіщева М.Р., 2010

ціонального університету (державний реєстраційний 
номер ДР 01910051511). 

Робота виконана за планом НДР Донецького дер-
жавного інституту здоров’я, фізичного виховання і 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати 

та експериментально перевірити педагогічні умови, 
що забезпечують ефективність підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до впровадження індиві-
дуальних занять з ОГФ із старшокласницями.

Відповідно до об’єкта, предмета, мети й гіпотези 
було визначено основні завдання дослідження:

Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в 
педагогічній теорії та  практиці.

Визначити педагогічні умови підготовки 
Теоретично обґрунтувати педагогічні умови під-

готовки майбутнього вчителя до впровадження у на-
вчальний процес індивідуальних занять із оздоровчої 
гімнастики та фітнесу зі старшокласницями.

Для розв’язання завдань, досягнення мети та пере-
вірки гіпотези використано такі методи досліджен-
ня: аналіз філософської, психолого-педагогічної, 
валеологічної літератури з питань дослідження, 
навчально-методичної документації щодо визначен-
ня кваліфікаційних вимог до спеціалістів цього про-
філю для з’ясування стану розробленості проблеми 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
оздоровчої гімнастики та фітнесу, обґрунтування пе-
дагогічних умов цього процесу, визначення теоретико-
методологічних засад дослідження.

Результати дослідження. 
Індивідуалізувати заняття без проведення повного 

медичного огляду (далі – ПМО)  неможливе. Подібний 
огляд обов’язково повинен існувати у шкільному фі-
зичному вихованні і повинен складатись із тестуван-
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ня різних сторін підготовленості тих, хто займається. 
Для визначення рівня тренованості необхідно прово-
дити спеціальні спостереження, щоб виявити вплив 
фізичних вправ на організм і зростання функціональ-
них можливостей. ПМО обов'язково повинен місти-
ти відомості про фізичний розвиток випробовуваної, 
комплекс морфологічних і функціональних показни-
ків організму, обумовлених внутрішніми чинниками 
і життєвими умовами [6]; індекс фізичного розвитку; 
міру ожиріння; тип статури; оцінку стану і форми 
(викривлення) хребта за «Картою рейтингу постави» 
[1]; антрометричні показники випробовуваної: ваги, 
обхватні розміри грудей, талії, стегон, одного стег-
на, гомілки, зап'ястка, біцепса та ін. за необхідністю; 
товщину шкірно-жирових складок; жирову масу тіла; 
порушення рівноваги в положенні стоячи; результати 
проведення функціональних проб для визначення за-
гальних і специфічних можливостей організму за до-
помогою: ортостатичної проби (по В. Загредському і 
Е. Сулімо-Самуйло), стан серцево-судинної системи 
та її реакцію на фізичне навантаження по реакції пуль-
су  (наприклад, за допомогою індексу Руфье). А більш 
грунтовніше дослідження стану серцево-судинної 
системи – із застосуванням комбінованої проби Ле-
тунова (1 – проба Мартине, 2 – швидкісна проба з 
15-секундним бігом і 3 – проба Котова–Демина). По-
казники визначення фізичної працездатності можна 
отримати за допомогою Гарвардського степ-тесту, 
PWC170 і визначення максимального поглинання кис-
ню (МПК) [1]. Крім функціонального тестування по-
трібно визначити ще показники рівня розвитку сило-
вих можливостей кінцівок; рівня розвитку гнучкості, 
сили і витривалості м'язів тулуба [6].

На підставі  проведеного тестування та зробленого 
загального висновку, який повинен містити повні ві-
домості про випробовуваного: його вік; спосіб життя; 
роботи; наявність шкідливих звичок; типу характеру; 
хронічних захворювань; генетичній схильності до де-
яких захворювань; препаратах, які він приймає про-
тягом останніх 6 місяців; наявності симптомів захво-
рювань; змінах ваги в процесі життя, що характеризує 
якість життя випробовуваного і його самооцінку рівня 
фізичної підготовленості.

Друга частина висновку після ПМО включає 
оцінку постави з конкретною вказівкою наявних по-
рушень і шляху виправлення їх; загальну характерис-
тику реакції організму на запропоноване навантажен-
ня, характеристику рівня розвитку фізичних якостей 
(витривалості, сили, гнучкості) і шляху підвищення 
міри  їх розвитку у випробовуваного; характеристику 
компонентів майбутнього навантаження (темп, інтен-
сивність, паузи відпочинку, кількість повторень однієї 
вправи і серії в цілому) з обов'язковим обліком вище 
переліченого, а також  групи крові і типу статури ви-
пробовуваного [1; 6].

На підставі зробленого висновку починається ви-
бір основних компонентів занять розрахованих на де-
кілька місяців. Вибір проводиться з урахуванням по-
казників тестування, схильності випробовуваного по 
групі крові та віку [5; 6]. Для індивідуалізації занять 

слід скласти програму, розраховану у різних видах ру-
хової активності на термін від 8 до 16 тижнів. Можна 
вибрати вид рухової активності з програм бігу підтюп-
цем, бігу на місці, ходьби по алеї, ходьби по сходах, 
роботі на велотренажері, аеробних танців і т. д. [3; 4; 
6]. Наприклад, в один день бігу підтюпцем аеробне 
заняття може зайняти 34 хвилини (випробуваний за 
цей час пробіжить 3,2 км), а в іншій – 42 хвилини (4,8 
км). Окрім бігу (чи іншій аеробній діяльності) той, що 
займається повинен доповнити наявне навантаження 
декількома вправами, необхідними вашому випробо-
вуваному для усунення наявних проблем з поставою 
або розвитком якої-небудь фізичної якості. При роз-
робці компонентів навантаження цих вправ необхідно 
враховувати і час раніше виконаної аеробної фази. На-
приклад, випробовувана на 1 тижні занять бігає 1,6 км 
за 18 хвилин 5 раз на тиждень. Значить, цього тижня 
тривалість комплексу фізичних вправ буде 12-27 хви-
лин. А на 3 тижні – він біжить 4,8 км за 56 хвилин. 
Тривалість комплексу буде мінімальною, 5-7 хвилин 
[3]. При розробці комплексу вправ треба позначити 
дозування вправ з вказівкою пауз відпочинку між ви-
конанням серій і окремими вправами.

Наступним етапом складання індивідуальної про-
грами з диференціацією навантаження залежно від 
дня і тижня занять – вибір програми силових вправ, 
складена з вправ атлетичної гімнастики, калланетики, 
шейпінгу або іншого виду рухової активності. Впра-
ви вибираються з урахуванням типу фігури і статури. 
Оскільки існує 6 усереднених типів: Т – образна, І – 
образна, Н-образна, А-образна, О-образна, Х-образна 
[2]. Кожна з програм відрізнятиметься компонента-
ми навантаження: вибором вправ, їх спрямованістю, 
кількістю повторень однієї вправи і серії в цілому, па-
узами і характером відпочинку, вибраною вагою. При 
необхідності може бути вибрано колове тренування. 
Але усі компоненти навантаження мінятимуться кож-
ні 2-3 тижні, а може і й частіше.  Силове тренування 
може доповнювати те аеробне навантаження, яке було 
вибране вище або будь-яке інше [3]. Але аеробний 
тренінг має бути присутнім обов'язково. 

Якщо старшокласниця сумлінно і результативно 
займається тривалий час (10-12 місяців без перерви 
більше 20 діб), то її програма може відповідати спор-
тивній, а не оздоровчій спрямованості. 

Окрім аеробних і силових занять для здорових 
або практично здорових дівчат існують ще і заняття 
одним із видів східної оздоровчої гімнастики, йоги, 
стретчингу або пілатеса для дівчат, що мають не зна-
чні відхилення в здоров'ї (відносні протипоказання 
до занять) [4]. При правильному дозуванні вправ ці 
дівчата можуть займатися разом із здоровими, що по-
мітно полегшить проблему розподілу і вибору місця 
занять для спеціальних медичних груп і іншого класу. 
Ці вправи мають бути спрямовані на навчання пра-
вильному диханню, концентрації уваги і споглядан-
ню; повинні активізувати травні процеси, розвивати 
еластичність  суглобів і зв'язок; учити розслабленню; 
зміцнювати хребет, пам'ять, органи черевної порож-
нини і шлунково-кишкового тракту, зміцнювати м'язи 
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живота, сприяти видаленню жирових відкладень, усу-
ненню коликов, шлунково-кишкових захворювань; 
зміцнювати сонячне сплетення і так далі

Наступний і останній етап складання індивідуаль-
ної програми занять – розрахунок добового раціону 
харчування, з урахуванням необхідної кількості кало-
рій [5]. Добова калорійність живлення розраховуєть-
ся по індексу ваги (наприклад,  Бекерт, Брока-Бругша 
або Кетле) з урахуванням добової рухової активності 
[1; 5]. Занадто низький вміст жиру в організмі може 
викликати деякі аномалії або порушення. Дівчатка, в 
яких вміст жиру не досягає 15 %, часто страждають 
порушеннями ОМЦ. Вміст жиру потрібний також для 
нормальної течії вагітності. Навіть незначне пору-
шення балансу калорійності харчування може з часом 
проявитися в серйозних змінах (скажемо 100 зайвих 
калорій в день дають приріст ваги на 4,5 кг на рік).

При складанні добового раціону харчування слід 
пам'ятати, що 12 % добового раціону калорій пови-
нно доводитися на білки, 33 – на жири і 55 – на вугле-
води. 25 % раціону повинно доводитися на сніданок, 
50 – на обід і 25 – на вечерю. При плануванні меню в 
Центрі аеробіки К. Купера береться до уваги, що 1000 
кілокалорій в день для жінки і 1200 ккал – для чоло-
віків – це мінімальна кількість калорій, необхідна для 
життєдіяльності організму дорослого організму [3]. 
Його беруть за мінімум при складанні дієти для схуд-
нення. У процесі занять добовий раціон харчування 
буде змінюватись також як і дозування навантажень 
у фізкультурному занятті. 1500–калорійна дієта задо-
вольняє середні мінімальні запити організму жінки 
для збереження, наявної ваги. 

Висновки. 
Складена індивідуальна програма занять не є до-

гмою. Вона буде змінюватись достатньо часто. Компо-
ненти навантаження будуть відповідати результатам 
тестування, яке повинно проводитись із старшоклас-
ницями регулярно, кожні 2-3 місяця. Без повного ме-
дичного огляду (ПМО) діти не можуть допускатись до 
занять фізичними вправами. Уроки фізичної культури 
взагалі не можуть бути загальними. Кожний вчитель 
повинен враховувати вік, особливості функціонально-
го розвитку і фізичної підготовленості кожного учня. 

Проведене нами дослідження не вичерпало всьо-
го різноманіття питань, пов’язаних з розв’язанням 
завдань підготовки майбутнього вчителя фізичної 
культури до індивідуалізації занять з оздоровчої гім-
настики та фітнесу зі старшокласницями у шкільному 
навчальному процесі. Подальшого дослідження по-
требує диференціація підготовки залежно від рівня 
стартової готовності студента до цієї діяльності, удо-
сконалення механізмів підготовки майбутнього вчите-
ля фізкультури до керівництва спортивними секціями 
й організації спортивно-масової роботи з оздоровчої 
гімнастики та фітнесу.
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Теоретичні основи формування у майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації готовності до здоров’язбережувальної діяльності

Бєлікова Н.О.
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотації:
Розглянуто структуру підготовки 
майбутнього фахівця з фізичної 
реабілітації.  Здійснено аналіз 
понад 30 літературних джерел. 
Встановлено, що готовність май-
бутнього фахівця включає такі 
структурні компоненти: мотива-
ційний, когнітивний, операційний 
та особистісний. Зазначається, 
що фахівець володіє знаннями 
про здоров’я, здоровий спосіб 
життя, здоров’язбережувальні 
технології. Також він усвідомлює 
цінність здоров’я та готовий ре-
алізувати свої знання у профе-
сійній діяльності. Наголошується 
на необхідності покращення по-
казників особистісних якостей та 
професійної культури.

Беликова Н.А. Теоретические основы 
формирования у будущих специалистов 
по физической реабилитации готовности 
к здоровьесберегающей деятельности. 
Рассмотрена структура подготовки будущего 
специалиста по физической реабилитации.  
Осуществлен анализ свыше 30 литературных 
источников. Установлено, что готовность буду-
щего специалиста включает такие структурные 
компоненты: мотивационный, когнитивный, 
операционный и личностный. Отмечается, 
что специалист владеет знаниями о здоровье, 
здоровом образе жизни, здоровьесберегаю-
щих технологиях. Также он осознает ценность 
здоровья и готов реализовать свои знания в 
профессиональной деятельности. Делается 
ударение на необходимости улучшения по-
казателей личностных качеств и профессио-
нальной культуры.

Bielicova N.O. Theoretical bases 
of forming for future physical reha-
bilitation specialists on readiness to 
health saving activity. The structure of 
preparation of future specialist is con-
sidered on a physical rehabilitation. An 
analysis is carried out over 30 literary 
sources. It is set that readiness of fu-
ture specialist includes such structural 
components: motivational, cognitive, 
operation and personality. It is marked 
that a specialist owns knowledge about 
a health, healthy life style, health sav-
ing technologies. Also he realizes the 
value of health and ready to realize 
the knowledge in professional activity. 
Emphasized necessity of improvement 
of indexes of personality qualities and 
professional culture.

Ключові слова:
готовність, здоров’язбережу-
вальна, діяльність, фахівець, фі-
зична, реабілітація. 
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литация.
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Вступ.1

Освіта, компетентність і здоровий спосіб життя у 
XXI столітті домінують серед найважливіших факто-
рів створення безпечного життя кожної людини. За-
вданням сучасної вищої школи є формування компе-
тентної особистості, яка володіє не тільки знаннями, 
високими моральними якостями та є професіоналом, 
а й уміє адекватно діяти у відповідних професійних 
ситуаціях, беручи на себе відповідальність за свою ді-
яльність [1, 3, 4, 5].  

Сучасні умови соціальної, екологічної й радіацій-
ної обстановки все частіше виносять на перший план 
проблему формування здоров’язбережувальної ком-
петентності фахівців як передумову й запоруку здоро-
вого способу життя [2, 6]. Тому якісна професійна під-
готовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації – це 
не тільки їх висока компетентність в області вирішен-
ня професійних задач, але і готовність до діяльності 
по збереженню і зміцненню здоров’я населення.

Всі вищевказані особливості роблять до-
сить актуальною проблему формування у майбут-
ніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до 
здоров’язбережувальної діяльності в процесі профе-
сійної підготовки. 

У сучасній науці з проблем професійної підготов-
ки фахівців з фізичної реабілітації напрацьований 
достатній матеріал. Окремі аспекти досліджуваного 
питання ґрунтовно вивчали: О.М.Вацеба, Г.Е.Верич, 
А.С.Вовканич, О.Д.Дубогай, Т.Ю.Круцевич, 
В.М.Мухін, В.П.Мурза, С.М.Попов – професійно-
педагогічні аспекти та понятійний апарат підготов-
ки фахівців з фізичної реабілітації; Т.В.Д’яченко, 
В.О.Кукса, О.І.Міхеєнко, Л.П.Сущенко – загальні 
питання професійної підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації у вищих навчальних закладах; Т.В.Бойчук 
– окремі питання становлення фахової підготовки фі-
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зичних реабілітологів; Ю.О.Лянной, М.Я.Романишин 
– підготовку фахівців з фізичної реабілітації для роботи 
зі спортсменами. В той же час, відсутні дослідження, 
присвячені формуванню у майбутніх фахівців з фізич-
ної реабілітації готовності до здоров’язбережувальної 
діяльності.

Робота виконана згідно плану НДР Луцького ін-
ституту розвитку людини Університету “Україна”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розробити і теоретично обґрун-

тувати структуру  готовності майбутнього фахівця з 
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної ді-
яльності. 

Результати дослідження.
У нашому дослідженні під формуванням готовнос-

ті до здоров’язбережувальної діяльності ми розуміємо 
рівень розвитку знань, умінь та навичок і сформова-
ність професійних здібностей для їх реалізації, який 
становить основу компетентної діяльності в області 
здоров’язбереження і задоволення потреб населення 
в зміцненні та відновленні здоров’я.

Теоретичний аналіз проблеми професійної під-
готовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
дав змогу виділити такі структурні компоненти їх 
готовності до здоров’язбережувальної діяльності: мо-
тиваційний, когнітивний, операційний та особистіс-
ний (рис. 1). Необхідність достатньої сформованості 
кожного з компонентів не викликає сумніву, адже ре-
зультативність здоров’язбережувальної діяльності за-
лежить від: конструювання у майбутніх фахівців з фі-
зичної реабілітації стійких мотивацій до збереження 
та зміцнення власного здоров’я та здоров’я оточую-
чих (мотиваційний компонент); розширення комплек-
сних знань у галузі здоров’язбереження (когнітивний 
компонент); оволодіння способами та прийомами 
здоров’язбережувальної діяльності (операційний ком-
понент); потреби в удосконаленні особистісних харак-
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теристик та професійних якостей, потреби і здатності 
до самоосвіти і саморозвитку, здатності до рефлек-
сії, самоконтролю та корекції процесу і результату 
здоров’язбережувальної діяльності.

Розглянемо більш детально виділені нами компо-
ненти готовності майбутніх фахівців з фізичної реабі-
літації до здоров’язбережувальної діяльності.

Мотиваційний компонент готовності май-
бутнього фахівця з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності включає наявність 
системи особистісних, професійних, моральних, соці-
альних та інших цінностей, які спрямовують студен-
та на здійснення здоров’язбережувальної діяльності і 
формують позитивне відношення до неї. Він визнача-
ється мотиваційно-ціннісним ставленням до майбут-
ньої професійної діяльності і є логічною підставою 
формування особистості фахівця, що визначає його 
соціальну і професійну позиції.

Мотиваційний компонент виражається в усвідом-
леному розумінні фахівцем з фізичної реабілітації 
актуальності здоров’язбережувальної діяльності як 
особистої та соціальної значимості цієї діяльності; 
задоволенні своєю професійною діяльністю в галузі 
здоров’язбереження; усвідомленні соціальної зна-
чимості професії фізичного реабілітолога; усвідом-
леному відношенні і прийнятті майбутнім фахівцем 
здоров’язбережувальних підходів до неї; в прагненні 
досягнути високих результатів в професійній діяль-
ності шляхом підвищення здоров’язбережувальної 
компетентності.

Таким чином, мотивація – одна з найсильніших та 
найважливіших ланок в психології діяльності люди-
ни. Тому проблема мотиваційної готовності є однією 
з центральних в підготовці майбутніх фахівців з фі-
зичної реабілітації до здоров’язбереження, оскільки 
тільки адекватна цілям здоров’язбережувальної діяль-
ності мотивація забезпечить гармонічне здійснення 
цієї діяльності.

Когнітивний компонент готовності май-
бутнього фахівця з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності включає в себе 
наявність у студентів професійно-педагогічних знань, 
необхідних для здійснення здоров’язбережувальної ді-
яльності. Рівень поінформованості майбутнього фахів-
ця з фізичної реабілітації про здоров’язбережувальні 
технології визначають за обсягом його знань, які є не-
обхідною умовою аналізу і вибору оптимальних спо-
собів їх використання відповідно до бачення фахів-
цем своєї ролі у реалізації здоров’язбережувального 
простору професійного поля діяльності.

На основі аналізу функціональних обов’язків фа-
хівця з фізичної реабілітації ми виокремили систему 
знань, необхідних такому фахівцю для здійснення 
ним здоров’язбережувальної діяльності: знання за-
конодавства в галузях фізичної культури та охорони 
здоров’я населення; знання організаційної структу-
ри майбутньої професійної діяльності; знання між-
дисциплінарної специфіки фізичної реабілітації та 
її зв’язків з комплексом дисциплін гуманітарного, 
природничо-наукового та професійного блоків; знання 

про індивідуальне та суспільне здоров’я, про здоров’я 
як професійну проблему; знання закономірностей та 
особливостей духовного, фізичного і психічного роз-
витку людини на різних етапах її онтогенезу; знання 
про типологічні особливості здорової людини; знання 
про ресурси збереження, зміцнення та відновлення 
здоров’я; знання факторів, які зміцнюють і руйнують 
здоров’я; знання морфофункціональних основ пато-
логічних процесів, захворювань та травм організму 
людини; знання критеріїв оцінки норми та відхилень 
духовного, фізичного і психічного розвитку; знання 
методів зміцнення та відновлення здоров’я; знання 
форм та засобів оздоровчо-реабілітаційної діяльності; 
знання про шляхи і засоби корекції та реабілітації за-
собами фізичної культури; знання про адаптаційний 
характер реакцій людини до дії географічних, кліма-
тичних, соціальних і фізичних чинників; знання про 
вимоги до середовища існування для збереження 
здоров’я дитини, дорослої та старої людини; знання 
сучасних здоров’язбережувальних технологій; зна-
ння  про систему здоров’язбережувальної діяльності 
оздоровчо-реабілітаційних закладів тощо.

Таким чином, структура когнітивного компо-
ненту являє собою єдність та інтеграцію психолого-
педагогічних, біолого-медико-валеологічних та 
фізкультурно-спортивних знань, необхідних майбут-
ньому фахівцю з фізичної реабілітації для здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності.  

Мотиваційний та когнітивний компоненти визна-
чають стратегію професійної поведінки майбутньо-
го фахівця з фізичної реабілітації, орієнтованої на 
здоров’язбереження, та реалізуються в його практич-
ному забезпеченні.

Операційний компонент готовності май-
бутнього фахівця з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності передбачає наяв-
ність комплексу професійних умінь та навичок, необ-
хідних для використання здоров’язбережувальних 
технологій у професійній діяльності, тобто відображає 
практичну готовність до здоров’язбережувальної ді-
яльності. В структурі особистості майбутнього фахів-
ця з фізичної реабілітації ми виокремлюємо такі гру-
пи професійних вмінь: проектувально-конструктивні, 
виконавські та аналітико-рефлексивні. 

До проектувально-конструктивних належать 
вміння: гностичні (уміння здобувати, поповнювати 
та розширювати свої знання про засоби, принципи, 
методи та форми здоров’язбережувальної діяльнос-
ті); проектувально-прогностичні (уміння планува-
ти реабілітаційно-оздоровчий процес відповідно до 
загальної, стратегічної мети здоров’язбереження, 
фізіолого-гігієнічних, психолого-педагогічних факто-
рів, а також оптимальних видів, методів та прийомів 
здоров’язбережувальної діяльності; уміння прогно-
зувати і передбачати результати професійної діяль-
ності); конструктивні (уміння конструювати власну 
діяльність: уміння комплексно використовувати різ-
номанітні фізичні вправи, природні та преформовані 
фізичні чинники для оздоровлення людини; володіння 
методами діагностики і дослідження систем організ-
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Рис. 1. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації  
до здоров’язбережувальної діяльності 

му людини; уміння визначати розумову і фізичну пра-
цездатність, готовність до систематичних фізичних 
навантажень в різні вікові періоди; уміння оцінювати 
рівень функціонального стану серцево-судинної, ди-
хальної і нервової систем здорової людини; уміння 
розробляти та впроваджувати програми фізичної реа-
білітації; уміння застосовувати технічні та біотехнічні 
засоби у процесі фізичної реабілітації). 

До виконавських вмінь належать наступні: 
мотиваційно-стимулюючі (уміння сформувати у хво-
рих позитивну мотивацію на оздоровлення; уміння 
доступно пояснювати завдання заняття та особливості 
рухових дій, що рекомендуються людині); розвиваючі 
(уміння проводити педагогічну та просвітницьку діяль-
ність в процесі фізичної реабілітації щодо знання впли-
ву несприятливих чинників зовнішнього середовища, 
гіподинамії, шкідливих звичок на будову та функції 
організму і формувати стійку спрямованість на оздо-
ровлення; уміння навчати пацієнтів оцінювати свій фі-
зичний стан, виявляти шкідливі фактори, що негативно 
впливають на здоров’я, використовувати фізичні на-
вантаження, природні чинники і інші доступні засоби 
для збереження і зміцнення здоров’я; уміння розповсю-
джувати медико-біологічні, оздоровчо-відновлювальні, 
екологічні, соціально-економічні, загальнокультурні 
та правові знання); організаційні (уміння скласти базу 
даних індивідуальних антропометричних і психофі-
зіологічних показників людини в процесі розвитку; 

уміння направляти процеси збереження та відновлення 
здоров’я відповідно до індивідуальних особливостей 
духовного, фізичного і психічного розвитку людини; 
уміння організовувати методичне забезпечення реа-
білітаційних та оздоровчих занять фізичними впра-
вами для людей, які займаються фізичною культурою 
самостійно); комунікативні (уміння налагоджувати 
правильні взаємини фізичного реабілітолога з реабілі-
тантом, з колегами; уміння використовувати різні меха-
нізми формування міжособистісних взаємин учасників 
реабілітаційно-оздоровчого процесу, попереджувати і 
долати конфлікти). 

Група аналітико-рефлексивних умінь охоплює: 
контрольно-регулюючі (уміння налагоджувати корек-
цію і контроль здоров’язбережувальної діяльності; 
уміння визначати ступінь стомлення здорової люди-
ни після фізичних і розумових навантажень; уміння 
визначати протипоказання до виконання фізичних 
і розумових навантажень у зв’язку з віком, станом 
здоров’я; уміння визначати за функціональними по-
казниками можливості людини адаптуватися до змі-
ни клімато-географічних та соціальних умов) та 
оцінювально-результативні (уміння об’єктивно оці-
нювати результати власної діяльності; уміння оціню-
вати та контролювати ефективність відновлювальних 
програм на всіх етапах фізичної реабілітації та визна-
чати їх відповідність віку та фізичній підготовленості 
людини).

Мотиваційний компонент (хочу) 
Компетенції:

 усвідомлення цінності здоров’я;• 
 усвідомлення необхідності створення здоров’язбережувального середовища;• 
формування мотивації до здоров’язбережувальної діяльності• 
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Когнітивний компонент (знаю) 
Компетенції:

 володіння знаннями про формування здорового способу життя;• 
 володіння знаннями про здоров’язбережувальні технології;• 
 володіння знаннями про закономірності збереження та зміцнення здоров’я• 

Операційний компонент (вмію) 
Компетенції:

готовність нести відповідальність за здоров’я своє та інших людей ;• 
готовність реалізовувати здоров’язбережувальні технології;• 
готовність реалізовувати моделі здорового способу життя;• 
готовність прогнозувати, планувати, контролювати, здійснювати, аналізу-• 
вати здоров’язбережувальну діяльність 

Особистісний компонент (я є) 
Компетенції:

здатність до саморегуляції емоційного стану та стресостійкості;• 
здатність до рефлексії;• 
 здатність до фізичного розвитку та фізичної витривалості;• 
 здатність до ціленаправленості та працездатності;• 
 потреба в самоосвіті та саморозвитку;• 
 потреба в здоров’язбереженні• 
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Готовність до використання здоров’язбережувальних 
технологій характеризується наявністю наступних по-
казників: знання здоров’ябережувальних технологій; 
вміння їх використовувати в повсякденному житті та 
професійній діяльності; потреба в отриманні та понов-
ленні інформації з питань здоров’язбереження.

Особистісний компонент готовності май-
бутнього фахівця з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності відображає профе-
сійно важливі особистісні якості, необхідні для ефек-
тивного здійснення ним професійної діяльності в галу-
зі здоров’язбереження. Спектр професійно важливих 
якостей включає інтерес до професії, відповідальність, 
ціленаправленість, працездатність, самоконтроль та 
самокритичність, високий рівень креативності та 
професійної самосвідомості, стресостійкість, фізич-
ну витривалість і потребу в здоров’язбереженні. Цей 
компонент включає також і комунікативну компетент-
ність, тобто емпатійні та перцептивні навички, здат-
ність встановлювати емоційно позитивний контакт із 
пацієнтами, вміння створювати сприятливу емоційну 
атмосферу, виявляти гнучкість у вирішенні конфлік-
тних ситуацій, здатність діяти, вміння оцінювати 
власні дії, уміння займатися самовдосконаленням у 
своїй фаховій діяльності. 

Висновки.
Таким чином, структурними компонентами готов-

ності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності визначено: моти-
ваційний компонент як сукупність мотивів, адекватних 
цілям та завданням здоров’язбережувальної діяльнос-
ті; когнітивний компонент, пов’язаний з пізнавальною 
сферою людини; включає сукупність знань, необхід-
них для продуктивної здоров’язбережувальної діяль-
ності; операційний компонент − сукупність вмінь та 
навичок практичного вирішення завдань у процесі 
здоров’язбережувальної діяльності; особистісний 
компонент,  тобто сукупність особистісних якостей та 
професійної культури, важливих для здійснення про-
фесійної  діяльності в області здоров’язбереження. Про 
сформованість готовності до здоров’язбережувальної 
діяльності можна говорити тоді, коли фахівець не 
тільки володіє знаннями про здоров’я, здоровий 
спосіб життя, здоров’язбережувальні технології, 
усвідомлює цінність здоров’я, вмотивований до 
здоров’язбережувальної діяльності, але і готовий реа-
лізувати свої знання у професійній діяльності.

Для подальших досліджень з цієї проблеми вва-
жаємо за потрібне вивчити етапи формування готов-
ності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності.

Література:
Биличенко Е.А. Анализ мотивации к занятиям физическими 1. 
упражнениями и ее использование для повышения эффектив-
ности занятий по физическому воспитанию со студентками / 
Е.А. Биличенко // Физическое воспитание студентов. – Харьков, 
ХООНОКУ-ХГАДИ, 2010. – №4. –  С.12-14.
Воронін Д.Є. Здоров’язберігаюча компетентність студента в 2. 
соціально-педагогічному аспекті  / Д.Є. Воронін // Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 
і спорту. – 2006. – № 2. – С. 25-28.
Дмитриев С.В. Культурологические смыслы деятельности в 3. 
антропных технологиях высшего образования /С.В. Дмитриев 
// Физическое воспитание студентов. – Харьков, ХООНОКУ-
ХГАДИ, 2010. – №2.– С. 61-71.
Дмитриев С.В. Образовательное пространство и объектно-4. 
предметная область спортивной и адаптивной физической 
культуры – дискурс-анализ  /С.В. Дмитриев // Физическое вос-
питание студентов. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2010. – №2. –  
С. 48-60.
Микитюк О.М. Проблеми формування здоров’язберігаючої 5. 
компетентності учителів в умовах навчально-виховного про-
цесу. / О.М. Микитюк // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 
4. – С. 30-38.
Шубин Д.А. Реализация групповых форм коррекции адаптаци-6. 
онных возможностей студентов / Шубин Д.А., Захарова Л.В., 
Люлина Н.В. // Физическое воспитание студентов. – Харьков, 
ХООНОКУ-ХГАДИ, 2010. – №3. – С. 135-138.

Надійшла до редакції 0145.10.2010р. 
Беликова Наталья Александровна

natabel.lutsk@gmail.com



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

16

Корекційна спрямованість психолого-педагогічного  
супроводу спортивної діяльності спортсменів  

високої кваліфікації у спорті інвалідів
Бойко Г.М.

Полтавська державна аграрна академія

 

Анотації:
Обґрунтовано корекційні умови, 
розроблено базовий зміст си-
стеми психолого-педагогічного 
супроводу спортивної діяльності 
інвалідів. Проаналізовано по-
над 100 літературних джерел 
з проблем спорту інвалідів. 
Встановлено, що дотри-
мання корекційної умови 
передбачає високий ступінь 
індивідуалізації планування та 
реалізації спеціальних заходів 
психологічної підготовки. Зазна-
чено, що корекційні умови мають 
відповідати структурі змагальної 
діяльності спортсменів. Наго-
лошено на необхідності чіткої 
регламентації та узгодженості 
професійний дії фахівців при 
роботі зі спортсменами.

Бойко Г.Н. Коррекционная направленность 
психолого-педагогического сопровожде-
ния спортивной деятельности спортсме-
нов высокой квалификации в спорте инва-
лидов. Обоснованы коррекционные условия, 
разработано базовое содержание системы 
психолого-педагогического сопровождения 
спортивной деятельности инвалидов. Проана-
лизировано свыше 100 литературных источни-
ков по проблемам спорта инвалидов. Установ-
лено, что соблюдение коррекционных условий 
предусматривает высокую степень индивиду-
ализации планирования и реализации специ-
альных мероприятий психологической подго-
товки. Отмечено, что коррекционные условия 
должны отвечать структуре соревновательной 
деятельности спортсменов. Сделано ударение 
на необходимости четкой регламентации и со-
гласованности профессиональных действий 
специалистов при работе со спортсменами.

Boyko G.M. A correctional orientation 
of psychological-pedagogical sup-
port of sports activity sportsmen high 
qualification in sports of disables. 
Correction terms are grounded, base 
maintenance of the system is developed 
psychological-pedagogical accompani-
ments of sporting activity of invalids. On 
the problems of sport of invalids over 100 
literary sources are analysed. It is set that 
the observance of correction terms fore-
sees the high degree of individualization 
of planning and realization of the special 
measures of psychological preparation. It 
is marked that correction terms must an-
swer the structure of competition activity 
of sportsmen. An accent is done on the 
necessity of clear regulation and coordi-
nation of professional actions of special-
ists during work with sportsmen.

Ключові слова:
спорт, інваліди, корекція, супро-
від, умови, підготовка, допомога.

спорт, инвалиды, коррекция, сопровождение, 
условия, подготовка, помощь.

sports, disables, correction, support, con-
ditions, preparation, help.

Вступ.1

Підготовка спортсменів високої кваліфікації у 
спорті інвалідів потребує визначення психолого-
педагогічних умов, що забезпечать максимальну ефек-
тивність їхньої тренувальної та змагальної діяльності 
[1]. Аналіз доступної спеціальної науково-методичної 
літератури вказує на відсутність досліджень, присвя-
чених розгляду корекції як необхідної умови підготов-
ки спортсменів-інвалідів [2]. 

Реалізація корекційної умови в системі психолого-
педагогічного супроводу спортсменів високої ква-
ліфікації у спорті інвалідів пов’язана, передусім, з 
необхідністю врахуванням способів і умов змагаль-
ної діяльності, остаточною конкретизацією змісту 
та визначенням обсягу психологічної підготовки та 
необхідної психологічної допомоги спортсменам, 
проведенням поточного психологічного консульту-
вання та психологічної корекції особистості спортс-
менів у процесі їхньої підготовки та під час участі у 
змаганнях, що здійснюються на підставі результатів 
аналітико-діагностичних досліджень і реалізується 
специфічним для спорту інвалідів груповим суб’єктом 
спортивної діяльності [3].

Робота виконана за планом НДР Полтавської дер-
жавної аграрної академії.

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

тування корекційної умови та здійсненні розробки 
базового змісту системи психолого-педагогічного су-
проводу спортивної діяльності спортсменів високої 
кваліфікації у спорті інвалідів.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, уза-
гальнення даних спеціальної науково-методичної лі-
тератури. 

© Бойко Г.М., 2010

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

Результати дослідження та їх обговорення. 
Спорт інвалідів передбачає наявність своєрід-

них вимог до об’єктивних і суб’єктивних умов ді-
яльності спортсменів різних нозологічних груп. До 
групи об’єктивних умов учені відносять специфічні 
вимоги виду спорту, умови тренувальної діяльності, 
зокрема, рівень матеріально-технічного забезпечення 
підготовки, кваліфікацію тренера, специфіку засто-
сованих ним технологій навчання та тренування, по-
бутові умови тощо. У залежності від характеру сен-
сорної, моторної або інтелектуальної недостатності, 
соматичного та функціонального стану спортсменів 
визначаються специфічні вимоги до об’єктивних умов 
діяльності спортсменів, як-от: забезпечення архітек-
турної безбар’єрності соціально-побутових і спортив-
них споруд; виконання професійних дій суб’єктами 
спортивної діяльності, специфічними для спорту 
інвалідів; спеціалізоване технічне та медичне забез-
печення підготовки спортсменів різних нозологій. 
Суб’єктивні умови спортивної діяльності виникають 
у процесі фізичної, технічної, тактичної, теоретичної 
та психологічної підготовки спортсменів [7]. У спорті 
інвалідів до суб’єктивних умов спортивної діяльнос-
ті необхідно віднести: природні задатки; спеціально 
розвинені психічні процеси спортсменів-інвалідів, що 
визначаються особливостями функціонування вищих 
психічних функцій: відчуттям, сприйманням, увагою, 
пам’яттю, мисленням, конструктивною діяльністю; 
домінуючі психічні стани, що супроводжують трену-
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вальну та змагальну діяльність спортсменів; особис-
тісні риси, досвід, експлікований у спеціалізованих 
знаннях, уміннях і навичках[4, 5].

Виконання корекційної умови, передусім, пе-
редбачало розробку базового змісту психолого-
педагогічного супроводу. Базовий зміст психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів 
складали: 

психолого-педагогічні заходи з відновлення та збе-• 
реження психологічного здоров’я спортсменів, зо-
крема, спрямовані на корекцію самооцінки та рівня 
домагань спортсменів, рівня особистісної та ситуа-
тивної тривожності, самоприйняття та самодопомо-
ги, самоврегульованості особистості;
психолого-педагогічні заходи, спрямовані на забез-• 
печення корекційного змісту підготовки, що перед-
бачає здійснення опори на більш збережені психічні 
та психомоторні функції спортсменів; 
психолого-педагогічні заходи, спрямовані на фор-• 
мування необхідних психотехнічних навичок 
спортсменів, розвиток їхніх професійно важливих 
особистісних якостей, що забезпечують досягнення 
високого рівня готовності до змагальної діяльності 
та його стабільну прогнозовану реалізацію під час 
відповідальних стартів;
психолого-педагогічні заходи, спрямовані на на-• 
дання допомоги спортсмена, тренерам, іншим 
суб’єктам, які сходять до складу специфічного гру-
пового суб’єкта спортивної діяльності, у вирішен-
ні психологічних проблем, що виникають за ходом 
підготовки та участі у змаганнях у процесі їхньої 
міжособистісної взаємодії, а також допомогу у ви-
рішенні їхніх особистісних проблем.

Індивідуалізація та конкретизація базового зміс-
ту психолого-педагогічного супроводу спортив-
ної діяльності здійснюється для кожного окремого 
спортсмена. За результатами психолого-педагогічних 
спостережень, соціологічних і психодіагностичних до-
сліджень складається індивідуальна карта психолого-
педагогічного супроводу спортсмена, що включає:

загальну характеристику соматичного стану спортс-• 
мена та докладний перелік його функціональних 
обмежень. На підставі аналізу та узагальнення від-
повідних даних визначається: 1) характер і обсяг 
необхідного функціонального супроводу тренуваль-
ної та змагальної діяльності спортсмена; 2) кіль-
кісний склад і функціональні обов’язки кожного з 
суб’єктів, залучених до супроводу спортивної діяль-
ності спортсмена в межах специфічного групового 
суб’єкта; 3) алгоритм виконання суб’єктами супрово-
ду їхніх професійних дій; конкретизуються завдання 
суб’єктів супроводу, уточнюється структура їхньої 
професійної взаємодії, що сприятиме формуванню 
дієздатного суб’єкта спортивної діяльності;
характеристику психічного, психомоторного та • 
сенсомоторного розвитку спортсмена. Кількісне та 
якісне опрацювання відповідних емпіричних даних 
дозволяє визначити особливості функцій сприйман-
ня, відчуття, уваги, пам’яті, мислення, конструк-

тивної діяльності спортсмена, виявити характер, 
глибину та ступінь незворотності порушень пси-
хомоторного та сенсомоторного розвитку. Отрима-
ні дані враховуються: 1) для здійснення опори на 
більш збережені (або розвинені) психічні, психо-
моторні та сенсомоторні функції, що уможливлює 
забезпечення корекційного змісту тренувального 
процесу; 2) для вибору основного методу (способу) 
надання інформації спортсмену з урахуванням про-
відного шляху її отримання, обробки й подальшого 
планування стратегії діяльності, зокрема, з метою 
вдосконалення техніко-тактичної майстерності, 
здійснення процедури самооцінки процесуального 
аспекту діяльності та її результату тощо; 3) для по-
будови адекватної психічним можливостям спортс-
мена стратегії неформального та професійного спіл-
кування зі спортсменом у тренувальному процесі та 
під час участі в змаганнях; 
характеристику спортсмена як особистості та • 
суб’єкта діяльності у спорті інвалідів. На підставі 
якісного аналізу відповідних даних конкретизу-
ються: 1) завдання, характер, спрямованість і обсяг 
необхідної психологічної допомоги та підтримки 
спортсмена; 2) визначаються та конкретизують-
ся завдання тренера, лікаря та психолога щодо за-
безпечення психологічної допомоги та підтримки 
спортсмена; 3) уточнюються завдання, здійснюєть-
ся вибір методів і засобів психологічної підготовки 
спортсмена у відповідності до його індивідуальних 
особливостей і періоду підготовки. 

Системою психолого-педагогічного супроводу 
спортивної діяльності спортсменів високої кваліфі-
кації у спорті інвалідів передбачено вирішення трьох 
основних груп завдань психологічної підготовки: 

здійснення впливу на якості особистості учасників • 
дослідження, зокрема, мотивацію, рівень домагань, 
риси характеру. Це сприяє поступовому підвищен-
ню здатності спортсменів до ефективного виконан-
ня поточних завдань тренувальної та змагальної ді-
яльності;
здійснення впливу на психічні процеси та функції, що • 
забезпечують удосконалення техніко-тактичної май-
стерності спортсменів-інвалідів кожної з нозологій; 
здійснення впливу, спрямованого на формування • 
сприятливих і відносно стабільних психічних ста-
нів спортсменів, що проявляються у складних умо-
вах тренувальної та змагальної діяльності.

Вибір конкретних методів і засобів психологічної 
підготовки здійснюється відповідно до мети їх за-
стосування з використанням класифікаційних харак-
теристик, запропонованих Ю.Я. Кисельовим [6]. До 
основних мобілізуючих засобів відносяться: вербальні 
(переконання, самопереконання, самонакази); вправи 
для психорегуляції з мобілізаційним акцентом; збу-
джуючий масаж (точковий і класичний). Засоби корек-
ції психічних станів передбачають застосування слова 
у формі гетеровпливу. Засоби релаксації забезпечують 
зниження рівня збудження, активізацію процесів від-
новлення фізичної та психічної працездатності. Засо-
би та прийоми довільної саморегуляції застосовуються 
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Рис. 1. Алгоритм формування здатності спортсменів до самоконтролю  
та саморегуляції психічного стану у передстартовій фазі

Розпізнавання та усвідомлення рівня збудження

Надання інформації спортсмену щодо впливу рівня збудження  
на його здатність до ефективної змагальної діяльності

Визначення суб’єктивних і об’єктивних ознак,  
що характеризують рівень збудження

надмірний рівень 
збудження

оптимальний рівень
збудження

низький рівень
збудження

Визначення індивідуальних ознак оптимального  
рівня збудження кожного спортсмена

Пригадування та фіксація ознак психічного 
стану, що супроводжував найкращий виступ 

Пригадування та фіксація ознак психічного ста-
ну, що супроводжував найгірший виступ плавця

Порівняння ознак психічних станів, уточнення та конкретизація  
ознак оптимального психічного стану

Формування здатності спортсмена до самоконтролю рівня збудження та моделювання оптимального 
індивідуального психічного стану в лабораторних умовах і тренувальному процесі

Закріплення та удосконалення психотехнічних навичок, пов’язаних зі здатністю  
до самоконтролю та саморегуляції психічного стану під час змагань

для вирішення багатьох завдань психологічної підго-
товки спортсменів. Психолого-педагогічні засоби, пе-
редусім, передбачають звернення до моральної сфери 
та свідомості спортсменів за допомогою вербального 
впливу на них інших суб’єктів спортивної діяльнос-
ті. Психофізіологічні методи та засоби побудовані 
на механізмах фізичного впливу (переважно, опосе-
редкованого) на психічну сферу спортсменів: масаж 
(лікувальний і спортивний); акупунктурний масаж; 
тренувальна та передзмагальна розминка, спрямована 
на формування стану оптимальної бойової готовності 
до виконання роботи. Досягнення та утримання стану 
оптимальної бойової готовності передбачає форму-
вання здатності спортсменів до самоконтролю та са-
морегуляції рівня збудження (рис. 1). 

Зокрема, формування здатності до регуляції рівня 
збудження та самонавіювання оптимального для ефек-
тивної змагальної діяльності психічного стану необ-
хідно розпочинати з розпізнавання та усвідомлення 
рівня збудження. Розвиток здатності спортсмена до 
самоконтролю за рівнем збудження розпочинається з 
усвідомлення ним психічного стану, що супроводжує 
тренувальну та змагальну діяльність. 

Технологією практичної реалізації системи 
психолого-педагогічного супроводу передбачено за-
стосування методів і засобів психологічної допомоги 
спортсменам та іншим суб’єктам спортивної діяль-
ності [1]. До основних методів віднесено бесіди, пси-
хологічне консультування та психологічну корекцію 
несприятливих особистісних проявів спортсменів, що 
лімітують їхню здатність до найвищого рівня само-
реалізації у спортивній діяльності. Основним засобом 
психологічної допомоги є міжособистісне спілкування 
спортсмена з іншими суб’єктами спортивної діяль-
ності (переважно, тренером, лікарем, психологом), що 
має корекційну спрямованість. 

Упровадження психологічної допомоги здійсню-
ється в двох основних формах: превентивної та тер-
мінової. Превентивна передбачає застосування зазда-
легідь спланованих заходів психологічного впливу 
на особистість спортсмена з метою попередження 
негативних особистісних розладів, а також виникнен-
ня ймовірних конфліктних ситуацій у межах групо-
вого суб’єкта спортивної діяльності. Основною фор-
мою надання превентивної психологічної допомоги 
суб’єктам спортивної діяльності є тренувальний про-
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цес, що забезпечує безперервність цілеспрямованого 
впливу на особистість, його відповідність конкретним 
завданням підготовки. Така форма організації не ви-
ключає здійснення психологічного впливу у формі 
спеціально організованих заходів. Термінова форма 
психологічної допомоги застосовується у випадках 
появи непередбачуваних особистісних проблем, що 
зумовлені різними зовнішніми (соціальними) та (або) 
внутрішніми (особистісними) факторами, та, як пра-
вило, викликають появу фрустраційних станів. Вибір 
методів і засобів термінової психологічної допомоги 
здійснюється психологом у відповідності до індивіду-
альних якостей спортсмена, актуальної ситуації, пси-
хічного стану, умов і часу реалізації. 

Висновки.
Отже, дотримання корекційної умови реалізації 

системи психолого-педагогічного супроводу спор-
тивної діяльності спортсменів-інвалідів високої ква-
ліфікації передбачає високий ступінь індивідуалізації 
планування та реалізації спеціальних заходів психо-
логічної підготовки та психологічної допомоги, їх від-
повідність структурі та змісту змагальної діяльності 
спортсменів, а також спрямованість на вирішення кон-
кретних тренувальних і змагальних завдань. В умовах 
участі спортсменів-інвалідів у змаганнях, чітко регла-
ментовані та узгоджені професійні дії фахівців забез-
печують повноту вирішення спортсменами завдань у 
кожній із фаз змагальної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо зі 
здійсненням оцінки ефективності системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів.
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Особливості ґендерних відносин у пауерліфтингу
Гордієнко Ю. В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто особливості ґендерних 
стосунків у спорті з позиції провідних 
фахівців з пауерліфтингу. У 
дослідженні брали участь тренери 
з пауерліфтингу (чоловічої статі − 
71 % опитуваних, жіночої − 29 %), 
які працюють з жінками. Виявлено, 
що сучасні фахівці не володіють 
достатніми знаннями з теорії ґендеру. 
Зазначено, що тренери не врахо-
вують ґендерні ознаки статі. Також 
тренери не застосовують ґендерні 
підходи для гармонійного форму-
вання особистості спортсменки, 
створення адекватної психологічної 
атмосфери на тренуванні та під час 
змагань.

Гордиенко Ю. В. Особенности гендерных 
отношений в пауэрлифтинге. Рассмотре-
ны особенности гендерних отношений в 
спорте с позиции ведущих специалистов 
по пауэрлифтингу. В исследовании прини-
мали участие тренеры по пауэрлифтингу 
(мужчины − 71 %, женщины − 29 %), ко-
торые работают с женщинами. Выявлено, 
что современные специалисты не владе-
ют достаточными знаниями из теории ген-
дера. Указано, что тренеры не учитывают 
гендерные признаки пола. Также тренеры 
не применяют гендерные подходы для 
гармонического формирования личности 
спортсменки, создание адекватной психо-
логической атмосферы на тренировке и во 
время соревнований. 

Gordienko Y.V Features of gender 
relations in powerlifting. The features 
of gender relations are considered 
in sport from position of leading 
specialists on powerlifting. Trainers 
on powerlifting (men – 71 %, women 
– 29 %), which work with women and 
took part in research. It is exposed that 
modern specialists do not own sufficient 
knowledge from the theory of gender. 
It is indicated that trainers do not take 
into account the gender signs of floor. 
Also trainers do not apply gender 
approaches for the harmonic forming of 
personality of sportswoman, creation of 
adequate psychological atmosphere on 
training and during competitions. 

Ключові слова:
пауерліфтинг, фахівець, спортс-
менка, ґендер.

пауэрлифтинг, специалист, спортсменка, 
гендер.

powerlifting, specialist, sportswoman, 
gender.

Вступ.1

Новизна поняття «ґендер» обумовлена як і віднос-
ною «молодістю» ґендерного підходу (перші наукові 
праці з’явилися близько двадцяти років тому), так і 
складністю самого феномена.

Поняття «ґендер» було уведено в соціальні науки 
британським вченим Ann Oakley в 70-х роках ХХ сто-
річчя. Це поняття походить від грецького слова «ге-
нос», що означає походження, матеріальний носій 
спадковості. Близьке за значенням до українського 
поняття «рід», «досвід роду». Спочатку інтерес зару-
біжних дослідників був зосереджений здебільшого на 
доведенні існування ґендера, тобто у виявленні небіо-
логічної зумовленості відмінностей між чоловічим і 
жіночим у культурі та соціумі. З кінця 80-х років ми-
нулого століття дослідницький інтерес спрямовується 
на виявлення залежності ґендерних відносин і ґен-
дерних ролей від культурного типу. Сьогодні ґендер 
сприймається як розподіл ролей між представниками 
чоловічої та жіночої статі у суспільстві з усіма наслід-
ками такого розподілу: економічними, політичними, 
соціальними, культурними і психологічними [5].

Включення ґендерної проблематики у зміст гумані-
тарних дисциплін відповідає вимогам сучасного рівня 
освіти (наприклад, у США зафіксовано 20 000 курсів, 
500 програм, 40 дослідницьких центрів [8]. Важливу 
роль у розвитку ґендерних досліджень в Україні віді-
грають спеціалізовані наукові центри, що створені в 
структурах громадських жіночих організацій, зокре-
ма Всеукраїнський центр інформації та соціально-
економічної адаптації та Український центр жіночих 
досліджень, який має свої осередки в більшості регі-
онів країни.

Ґендерна тематика цілком нова для сучасної укра-
їнської школи. У попередньому періоді вітчизняної 
педагогіки було пропущено один із досить-таки важ-
ливих аспектів виховання особистості − ґендерний 
підхід, який передбачає, що різниця у поведінці й 
сприйнятті чоловіків і жінок визначається не тільки 
їх фізіологічними особливостями, а й вихованням, 
© Гордієнко Ю. В., 2010

розповсюдженими у кожній культурі уявленнями про 
сутність чоловічого і жіночого начала [4].

У нашій країні ґендерні дослідження в сфері фі-
зичного виховання і спорту не набули такого поши-
рення як на заході. Але все частіше вітчизняні вчені й 
педагоги у своїх роботах порушують питання ґендер-
ної освіти, оскільки підхід до навчання руховим якос-
тям представників різної статі повинен бути різним.

Так само маловивченими залишаються особливос-
ті ґендерних стосунків у пауерліфтингу. Що і визна-
чило мету нашої роботи.

Робота виконана згідно до плану наукових до-
сліджень Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького «Моделювання про-
фесійної діяльності майбутнього фахівця в умовах 
інтеграції України в європейський освітній про-
стір» (№ 0109U002550).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у дослідженні ґендерних 

стосунків у спорті з позиції фахівців жіночого пауер-
ліфтингу.

Результати досліджень та їх обговорення.
Спортсменка − це перш за все людина, яка крім 

своїх фізичних, володіє унікальними соціальними 
характеристиками [11]. Тому знання в даній області 
необхідні спортивним фахівцям, вони повинні врахо-
вувати соціокультурні моменти у роботі з учнями. Та 
дослідження науковців відзначають відсутність ґен-
дерної справедливості як під час тренувального про-
цесу, так і під час виступу на змаганнях. 

Для визначення ґендерних аспектів у пауерліфтин-
гу нами було проведено дослідження, в якому брали 
участь тренери з пауерліфтингу (чоловічої статі − 71 % 
опитуваних, жіночої − 29 %), які працюють з жінками. 
Загальний тренерський стаж досліджуваних становив: 
до 10 років − 29,4 %, 10-15 років − 41,1 %, понад 15 ро-
ків − 29,5 %. Тренерський стаж співпраці з жінками 
склав: до 10 років − 47 %, 10-15 років − 35,3 %, понад 
15 років з жінками працює 17,5 % опитаних. Більшість 
тренерів (71 %) мають вищу освіту за фахом, 23,5 % − 
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вищу неспеціальну освіту, 5,5 % − середню освіту; 
5,8 % − мають почесне звання «заслужений тренер 
України»; 41,1 % − тренери вищої категорії, 17,6 % − 
тренери 1-ої категорії, 35,5 % − тренери 2-ої категорії. 

Застосування ґендерного підходу у формуванні 
гармонійно розвиненої особистості пропонує новий 
спосіб пізнання дійсності, в якому відсутня нерівність 
та ієрархія «чоловічого» й «жіночного». Нами було 
встановлено, що 70,6 % тренерів з пауерліфтингу вва-
жають, що спортивні досягнення жінок у нижчі, ніж 
досягнення чоловіків, пов’язуючи це, перш за все з 
тим, що тіло чоловіка більш пристосовано до занять 
спортом, ніж жіноче. При цьому респонденти відзна-
чають, що спортсмени більш амбіційні, ніж спортс-
менки. Та має місце і неспростовний аргумент по-
пуляризації тренування жінок, обумовлений тим, що 
спортсменки швидше досягають високих спортивних 
результатів, ніж чоловіки. Дослідники відзначають, 
що розрив між спортивними результатами у чоловіків 
і жінок скорочується [1]. Це підтверджується і нашим 
дослідженням (рис. 1). 

Під час тренування жінок, фахівець повинен ро-
зуміти, що спортсменки – це абсолютно особлива со-
ціальна категорія, для якої характерний спортивний 
стиль життя, що пропонує відмову від багатьох звич-
них для людей радощів життя, обмежені можливос-
ті спілкування, екстремальні фізичні навантаження, 
знижений пріоритет родини і ще багато всього іншо-
го, що дійсно відрізняє спортсменку від інших пред-
ставниць прекрасної статі [6]. Тому тренер повинен 
розумно окреслити межі доцільного і дійсно небез-
печного під час занять пауерліфтингом для форму-
вання жінки − представниці соціуму. Пам’ятати про 
те, що після закінчення спортивної кар’єри майже в 
усіх спортсменок виникає проблема в соціальному 
та особистому житті. Проте нами було виявлено, що 
фахівці, які працюють з жінками, соціальну сторону 
життя своїх підлеглих не вважають основною, а про-
блемам ґендерних відносин зовсім не приділяють ува-
гу. Виникає занепокоєння і той факт, що тільки 17,6 % 
респондентам взагалі відомо про такі поняття як «ґен-
дер» та «ґендерні ролі». 

Більшість тренерів (76,5 %) визначили, що в у 
поведінці їхніх вихованок мають місце психологічні 
зриви, часта зміна настрою, спортсменки схильні до 
виявлення різноманітних страхів і цим ускладню-
ють тренувальний та змагальний процес. Науковці 
довели, що стійкий емоційний настрій, насамперед, 
пов’язаний з успішністю адаптації особистості до на-
вколишнього соціального середовища, а саме цього не 
вистачає спортсменкам, і саме соціальними аспекта-
ми нехтують тренери. На питання, «яким навчальним 
дисциплінам під час підготовки фахівців з жіночого 
пауерліфтингу треба приділити увагу» 92 % опита-
них − ґендерні науки розмістили на останньому місці, 
зазначивши, що вони не належать до важливих спеці-
альних знань під час роботи з жінками. Стає очевид-
ним, що тренер бачить жінку тільки в області спорту, 
спортивна діяльність для нього домінуюча, пріоритет-
на, весь ритм життя підпорядковується тренувально-

му режиму, суспільне визнання спортсменки не є для 
нього головним (рис. 2). Тоді як набуття індивідом 
психологічних і поведінкових властивостей, характер-
них для жінок або чоловіків, дуже складний процес, 
пов’язаний із оволодінням певною ґендерною роллю 
або стереотипом поведінки, який традиційно асоцію-
ється з жіночою або чоловічою соціальною функцією. 
У процесі статеворольової соціалізації та формуванні 
гендерної ідентичності важливу роль відіграють соці-
альні та культурні фактори [9], а в нашому випадку 
спортивний стиль життя.

Тренери сприймають спортсменку згідно з тра-
диційними цінностями, поширеними в суспільстві. 
64,7 % респондентів зазначили, що поява у спортс-
менки родини заважає вдалій спортивній кар’єрі, 
указуючи на те, що становлення особистості жінки, 
її місія пов’язана в першу чергу із материнством та 
сім’єю, тоді як спортивна, соціальна, суспільна, про-
фесійна активність жінки − відходять на другий план. 
Ще 35,3 % опитуваних висловили думку про те, що 
інстинкт материнства і «домашнього вогнища» ро-
блять жінку пасивною, у неї зникає «дух спортивної 
боротьби», жінка не може зосередитися на змагальній 
діяльності. Та доводи тренерів, підґрунтям яких стали 
ґендерні стереотипи, спростовують самі спортсменки. 
Не дивлячись на існуючі жорсткі вимоги сучасного 
спорту, жінки знаходять можливість поєднувати за-
міжжя та материнство з успішною спортивною діяль-
ністю. Нами було встановлено, що із загального числа 
спортсменок, членів збірних команд областей та на-
ціональної збірної, котрі досягли віку соціальної і фі-
зичної зрілості та перебувають у зареєстрованому або 
громадянському шлюбі, 47 % мають дітей, а 8 % − на-
віть двох. При цьому слід підкреслити, що переважна 
більшість (80 %) членів жіночої збірної команди Укра-
їни повернулися в спорт після пологів [3].

Методи тренування, форми відносин під час спор-
тивних занять впливають на ґендерну соціалізацію 
спортсменок. За результатами нашого дослідження, 
тренери по-різному ставляться під час тренувань до 
чоловіків та жінок, це засвідчило 82,3 % респонден-
тів. Та на жаль, має місце серед відповідей тренерів 
і така: «спортсмени не мають статі», і хоча так вва-
жають лише 17,7 % з опитаних, виникає занепокоє-
ність, чи зможе жінка, яку протягом довгих років за-
нять спортом вважали безстатевим створінням, після 
закінчення спортивної кар’єри повернутися до своєї 
«ґендерної ролі» визначеної в соціумі. Ми можемо 
припустити − звідси і виникають суперечності між 
особистістю та існуючими стереотипами, що може 
призвести до внутрішньоособистісних конфліктів, 
проблем становлення ідентичності жінок і проблеми 
в зміні статевої поведінки людини [2].

Висновки.
Під час тренування жінок у пауерліфтингу необ-

хідно обов’язково враховувати ґендерні ознаки, 
пам’ятаючи, що кожен індивід має свої генетичні, фі-
зіологічні та психологічні особливості.

Відмінність підходів у тренуванні жінок та ви-
вчення ґендерних особливостей надасть можливість 
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не тільки залучити більше дівчат до занять пауерліф-
тингом, але і створити адекватну психологічну атмос-
феру для жінок-спортсменок. 

Працюючи з жінками, тренер повинен розуміти, 
що руйнуючи ґендерні стереотипи, спортсменки по-
винні бути готові виконувати ґендерні ролі, що при-
йняті в соціумі.

Фахівцям з пауерліфтингу, які працюють з жінка-
ми, необхідно не лише знати способи, методи і форми 
спортивного тренування, але й розбиратися в життє-
вих інтересах і стосунках між людьми, членами со-
ціуму.

Подальші дослідження будуть присвячені визна-
ченню фізичних і психологічних особливостей жінок 
та систематизації ґендерних аспектів у пауерліфтингу 
з подальшою розробкою методичних рекомендацій 
тренувального процесу для спортсменок.
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Рис. 1. Головні мотиви фахівців з пауерліфтингу, щодо тренування жінок

Рис. 2. Дисципліни, яким на думку провідних тренерів з пауерліфтингу  
потрібно приділяти особливу увагу під час підготовки
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Аналіз змісту й умов використання здоров’язберігаючих 
технологій у системі загальноосвітніх шкіл

Демінська Л.О.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

Анотації:
Розглянуто особливості впрова-
дження здоров’язбірегаючих тех-
нологій в навчально-виховний 
процес загальноосвітніх шкіл. 
Представлено педагогічний до-
свід використання оздоровчих 
технологій. Проведено аналіз ста-
ну здоров'я школярів, виявлено 
динаміку погіршення показників 
здоров'я. Встановлено, що одні-
єю з причин погіршення здоров'я 
школярів є організація навчально-
виховного процесу. Зазначаєть-
ся, що одним із головних завдань 
педагогічного процесу є активне 
використання різних технологій 
оздоровчого характеру. Наголошу-
ється, що грамотне впровадження 
здоров’язберігаючих технологій 
залежить від професійної готов-
ності педагогів до цілеспрямованої 
роботи з профілактики та оздоров-
лення школярів.

Деминская Л.А. Анализ содержания и 
условий использования здоровьесбере-
гающих технологий в системе общеоб-
разовательных школ. Рассмотрены осо-
бенности внедрения здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательный про-
цесс общеобразовательных школ. Пред-
ставлен педагогический опыт использова-
ния оздоровительных технологий. Проведен 
анализ состояния здоровья школьников, 
выявлено динамику ухудшения показателей 
здоровья. Установлено, что одной из причин 
ухудшения здоровья школьников является 
организация учебно-воспитательного про-
цесса. Отмечается, что одним из главных 
задач педагогического процесса является 
активное использование разных техноло-
гий оздоровительного характера. Подчер-
кивается, что грамотное внедрение здо-
ровьесберегающих технологий зависит от 
профессиональной готовности педагогов к 
целенаправленной работе по профилактике 
и оздоровлению школьников.
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teaching-educational process of general 
schools. Pedagogical experience of the 
use of health technologies is presented. 
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schoolboys is conducted. The dynam-
ics of worsening of indexes of health is 
exposed. It is set that one of reasons 
of worsening of health of schoolboys is 
organization of teaching-educational pro-
cess. It is marked that one of main tasks 
of pedagogical process is the active use 
of different technologies of health char-
acter. It is underlined that competent in-
troduction of healthsafing technologies 
depends on professional readiness of 
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laxis and making healthy of schoolboys.
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Вступ.1

Вчені й практики підкреслюють, що шкільні роки 
є головними і значущими в житті дитини, створюючи 
передумови для розвитку організму і особистості 
школяра. Проте, за час навчання в школі учні не лише 
отримують знання, вони «втрачають» своє здоров’я. 
В цьому зв’язку загальноосвітні школи розробляють 
оздоровчі стратегії, які спрямовані на створення 
умов для збереження фізичного здоров’я учасників 
освітнього процесу.

Одним із головних завдань сучасної школи є 
створення освітнього середовища для розвитку 
здорової дитини, формування в учнів свідомого 
ставлення до свого життя. Здорове молоде покоління 
– це запорука стабільного розвитку держави, один із 
чинників її позитивного міжнародного іміджу.

Аналіз статистичних даних останніх років свідчить, 
що зберігаються тенденції до погіршення здоров’я й 
фізичної підготовленості дітей та учнівської молоді. 
За останні п’ятнадцять років у дітей дошкільного 
та шкільного віку зросла кількість захворювань, 
пов’язаних з порушенням функцій опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної системи, збільшилася 
кількість дітей з надмірною вагою. 

Результати моніторингу свідчать про те, що до 
школи приходить близько 20 % першокласників 
з порушеннями психічного здоров’я рубіжного 
характеру, але вже в кінці першого класу кількість 
таких дітей збільшується до 60-70 %. [5]. 

На думку вчених та практиків, погіршення здоров’я 
учнів викликають: 

стресова педагогічна тактика, • 
інтенсифікація навчального процесу, • 
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невідповідність методик та технологій навчання ві-• 
ковим та функціональним можливостям учнів, 
нераціональна організація навчальної діяльності, • 
комп’ютеризація навчального процесу;• 
низька функціональна грамотність педагогів та • 
батьків з питань збереження та зміцнення здоров’я. 

Ще однією причиною погіршення стану організму 
школяра є низька рухова активність, яка обумовлена 
шкільною програмою, через те що мала кількість уч-
бового навантаження відводиться на уроки фізичної 
культури й інші шкільні спортивні заходи. Особливу 
увагу привертають до себе випадки смертей школярів 
на уроках фізичної культури. За шість років сталося 
13 смертей дітей, 12 з яких сталися із-за захворювань 
серцево-судинної системи. В першу чергу, виникає 
питання про рівень підготовленості вчителів фізичної 
культури, про використання ними здоров’язберігаючих 
технологій і про увагу вчителів до фізичного і психо-
фізіологічного стану учнів.

Формування у підростаючого покоління мотива-
ції до здорового способу життя потребує системної 
комплексної роботи, яка спрямована на діагностику, 
корекцію функціонального, психофізіологічного та 
духовно-морального стану людини. Сформовані зна-
ння, вміння й навички забезпечують необхідний рі-
вень працездатності, моралі та духовності кожного, й 
в першу чергу – дитини. Вони дають змогу зберегти 
та зміцнити здоров’я та сприяють свідомому ставлен-
ню до власного здоров’я.

Вирішення поставлених завдань слід здійснювати 
за трьома напрямами:

створення здоров’язберігаючого середовища у на-• 
вчальних закладах;
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формування здорового способу життя через зміст • 
освіти;
подальший розвиток фізкультурної та спортивно-• 
масової роботи.

Створення здоров’язберігаючого освітнього серед-
овища є головною передумовою зміцнення здоров’я 
учнівської молоді, що передбачає раціональне плану-
вання навчального навантаження на дитину; вміле по-
єднання її рухової активності з розумовою діяльністю, 
організацію збалансованого харчування [5,9].

Рівень професійної підготовки вчителів фізично-
го виховання повинен відповідати високим вимогам 
ситуації, що склалася на сьогодні в загальноосвітній 
школі і зобов’язаний дозволяти не лише грамотно 
виконувати шкільну програму фізичного виховання, 
але й сприяти збереженню, розвитку і відновленню 
здоров’я школярів. 

Таким чином, одним із важливих питань 
професійно-педагогічної підготовки майбутньо-
го вчителя фізичної культури є навчання його 
здоров’язберігаючим технологіям, які сприятимуть 
формуванню здорової і гармонічно розвиненої осо-
бистості учня.

Дана стаття розглядає педагогічний досвід ак-
сіологічного підходу в рамках науково-дослідної 
теми Донецького державного інституту здоров’я, 
фізичного виховання і спорту: «Моніторинг 
здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку» ( 
УДК 616-053.2(048)+371.71(048) № держреєстрації 
0107U000298).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: проаналізувати зміст поняття 

здоров’язберігаючим технологій і вивчити педагогіч-
ний досвід з питань використання здоров’язберігаючих 
технологій в освітньому процесі.

Завдання дослідження:
Розглянути поняття та завдання здоров’язберігаючих 1. 
технологій.
Вивчити зміст здоров’язберігаючих технологій 2. 
та умови їх використання в навчально-виховному 
процесі.
Результати дослідження. 
Вивчаючи поняття здоров’язберігаючих технологій, 

розглянемо зміст таких термінів як «технологія» і 
«здоров’язберігаюча технологія».

«Технологія» – це сукупність операцій, які вико-
нуються обумовленим способом і в певній послідов-
ності, з яких складається процес [4].

Технологія — це, насамперед, системний метод 
створення, засто сування знань з урахуванням техно-
логічних та людських ресурсів та їхнього взаємовп-
ливу, що має на меті оптимізувати форми освіти 
(ЮНЕСКО).

Серед загальної класифікації освітніх технологій 
(технології уп равлінської діяльності, організації на-
вчального процесу, виховної ро боти тощо) відокреми-
лася нова група — здоров'язберігаючі техно логії [7].

Здоров’язберігаючі технології можна розглядати 
як одні з найактуальніших освітніх підходів та як су-
купність прийомів, форм і методів організації навчан-

ня без шкоди для здоров’я учнів, а також як якісну 
характеристику будь-якої педагогічної технології за 
критерієм її дії на здоров’я суб’єктів освіти [10].

Технології навчання здоров'ю — це гігієнічне на-
вчання, набуття життєвих навичок (керування емо-
ціями, вирішення конфліктів тощо), профілакти-
ка травматизму та зловживання психоактивними 
ре човинами, статеве виховання. Такі технології реалі-
зуються завдяки вклю ченню відповідних тем до пред-
метів загально-навчального циклу, вве дення до варіа-
тивної частини навчального плану нових предметів, 
орга нізації факультативного навчання та додаткової 
освіти [7].

Слід зазначити, що здоров'язберігаюча педагогіка 
не може бути представлена як конкретна освітня тех-
нологія. Разом з тим, поняття «здоров'язберігаючі тех-
нології» об'єднує в собі всі напрями діяль ності загаль-
ноосвітнього закладу щодо формування, збереження 
та зміцнення здоров'я учнів.

Здоров'язберігаючі технології створюють безпечні 
умови для перебування, навчання та праці в школі, а 
також вирішують завдання раціональної організації 
виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, 
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), 
відповідність навчального та фізичного навантажень 
можливостям дитини.

До конкретних методів належать:
диспансеризація учнів;• 
профілактичні щеплення;• 
забезпечення рухової активності;• 
вітамінізація, організація здорового харчування (в • 
тому числі дієтичне);
заходи санітарно-гігієнічного характеру, пов'язані з • 
респіратор но-вірусними інфекціями та грипом [7].

Мета усіх здоров'язберігаючих технологій — сфор-
мувати в учнів необхідні знання, вміння та навички 
здорового способу життя, навчи ти їх використовувати 
отриманні знання у повсякденному житті [7].

Досягнення цієї мети можливе тільки при комп-
лексній, методичній і узгодженій роботі педагогів, лі-
карів, психологів, соціологів і батьків [10].

Аналіз здоров'язберігаючої діяльності освітніх за-
кладів свідчить, що існуючі технології реалізуються 
через такі напрями освітньо-виховної діяльності:

створення умов для зміцнення здоров'я школярів та • 
їхнього гар монійного розвитку;
організація навчально-виховного процесу з ураху-• 
ванням його психологічного та фізіологічного впли-
ву на організм учня;
розробка і реалізація навчальних програм з форму-• 
вання культури здоров'я і профілактики шкідливих 
звичок;
корекція порушень соматичного здоров'я з викорис-• 
танням комп лексу оздоровчих і медичних заходів;
медико-психолого-педагогічний моніторинг стану • 
здоров'я, фізичного і психічного розвитку школя-
рів;
функціонування служби психологічної допомоги • 
вчителям і учням щодо подолання стресів, тривож-
ності; гуманного підходу до кожного учня, форму-
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вання доброзичливих і справедливих відносин у 
колективі;
контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних • 
норм організації навчально-виховного процесу, нор-
мування навчального навантаження і профілактика 
стомлюваності учнів;
організація збалансованого харчування учнів у школі [7].• 

Можливості реалізації оздоровчої функції освіти 
багатогранні. Зараз зусилля системи освіти концен-
труються на тому, щоб зменшити негативний вплив 
школи на здоров'я учнів і вчителів. Це, перш за все, 
створення комфортного безпечного освітнього серед-
овища та впровадження здоров'язберігаючих техноло-
гій у навчальний процес [10].

На думку практиків для впровадження 
здоров’язберігаючих технологій у навчально-
виховний процес потрібні наступні умови:

підвищити свою кваліфікацію з питань здоров'я, • 
здоров'язберігаючих технологій (курси, окремі се-
мінари, самоосвіта);
проаналізувати свій методичний арсенал на пред-• 
мет їх відповідності принципам здоров'язберігаючої 
педагогіки, внести корективи;
враховувати природні біоритми, індивідуальні осо-• 
бливості учнів при організації навчального процесу; 
забезпечити оптимальне співвідношення між фізич-• 
ним та інформаційним обсягом уроку без інформа-
ційного перенавантаження;
планувати обґрунтовані, з точки зору збереження • 
здоров'я, кількість та види методів навчання, часто-
ту та чергування різних видів навчальної діяльності 
з урахуванням своєчасного спостереження початку 
фаз неповної компенсації, сталого зниження пра-
цездатності учнів;
забезпечити оперативний прямий та зворотній • 
зв'язок в управлінні навчальним процесом: психо-
логічний вплив на учня, передача інформації від 
вчителя до учня, уміння стимулювати мотивацію 
школярів;
включати елементи здоров'язберігаючої педагогіки • 
у зміст уроку;
використовувати з максимальною можливістю ме-• 
тоди активного навчання; стимулювання учнів до 
продуктивної тематичної комунікації та творчості;
дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог до орга-• 
нізації та проведення уроку, проведення фізкультхви-
линок та пауз загального і спеціального впливу [9].

На думку Совєтової Є.В., для організації викорис-
тання здоров'язберігаючих технологій необхідні такі 
умови: 

відношення співпраці і взаємодопомоги;• 
широкий обмін новою інформацією між учасника-• 
ми навчального процесу;
зустрічний процес, ставлення учнів до дій вчителя;• 
співпереживання в радості пізнання;• 
співучасть у вирішенні проблемних питань і пізна-• 
вальних завдань; 
формування екологічного простору, який пов'язаний • 
з дією всієї сукупності средовищних чинників, що 
впливають в школі на учнів і педагогів;

урахування психолого-педагогічних чинників, що • 
включають емоційно-психологічний клімат в школі, 
стилі взаємин і поведінки учасників освітнього про-
цесу, здоров'язберігаючу організацію навчального 
процесу: використання здоров'язберігаючих освіт-
ніх технологій;
позаурочну виховну роботу: естетичне, духовно-• 
етичне і фізичне виховання учнів [8].

Однією з основних умов, що забезпечують 
здоров'я – є раціональна організація рухової ак-
тивності. Рухові дії підвищують адаптаційні можли-
вості організму, розширюють функціональні резерви. 
М'язова діяльність активізує обмінні процеси, стиму-
лює роботу серцево-судинної і дихальної систем, під-
силює захисні реакції, покращує травлення, підвищує 
працездатність, а це є могутній резерв профілактики 
різних захворювань. Систематична рухова активність 
робить добродійний вплив і на емоційний стан лю-
дини, вона набуває «стійкий імунітет» до шкідливих 
звичок [1].

Формування та збереження, зміцнення та покра-
щення здоров'я учнів -головне завдання системи фі-
зичного виховання загальноосвітньої школи.

На думку Бондаренко І.Й., основними напрямами 
та формами збереження здоров'я учнів у процесі фі-
зичного виховання:

уроки фізичної культури (в ідеалі – щоденні);• 
ранкова гігієнічна гімнастика в ліжку, а краще і поза • 
ним, у сукупності до 20-25 хвилин;
вступна зарядка – зарядка за І0 хвилин до початку • 
уроків;
фізкультпауза – комплекс із 5-7 вправ від 2,5 до 3,5-4 • 
хвилин;
заняття в спортивних секціях, удосконалення рані-• 
ше набутих рухових навичок;
групові заняття та масові спортивні заходи;• 
турпохід;• 
похід вихідного дня;• 

День здоров'я;
загартування;• 
масовість фізкультурного руху;• 
усвідомлення необхідності вести здоровий спосіб • 
життя та застосування
 набутих рухових умінь та навичок;• 
намагання навчитися оволодівати новими теоретич-• 
ними знаннями, практичними вміннями та навичка-
ми, новими фізичними вправами;
доступність занять спортом для всіх прошарків на-• 
селення;
заохочення народних видів спорту тощо [3].• 

Вивчаючи педагогічний досвід Бобріцької В.І., мож-
на виділити наступні принципи організації навчально-
виховного процесу на основі здоров'язберігаючих пе-
дагогічних технологій.

Проведення комплексу діагностичних досліджень 
стану здоров'я з метою врахування його рівня та динаміки 
змін в органі зації процесу навчання та розвитку дітей.

Використання здоров'язберігаючих техноло гій у 
процесі навчання та виховання: планування розкладу 
занять з урахуванням біологічних проце сів коливання 
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працездатності дитини впродовж навчального дня та 
тижня; чергування занять із високим і низьким рів-
нем фізичної активності; дотримання індивідуально-
го підходу у вимогах до учнів, урахування їх вікових 
особливостей, динамі ки працездатності, психофізіоло-
гічного стану; фізкультхвилинки під час занять; пла-
нування обсягу домашніх завдань з урахуванням віку 
й інтелектуально-емоційного навантаження дитини 
впродовж дня і тижня; суво ре дотримання вимог щодо 
повітряного, теплового, освітлювального режиму та 
вологе прибирання навчальних приміщень тощо.

Навчання дітей прийомів здорового способу життя: 
профілактичні методики, зокрема, оздоров ча гімнас-
тика (ранкова, дихальна), для профілак тики застудних 
захворювань тощо; засоби особистої гігієни (напри-
клад, миття рук, використання носо вої хустинки при 
чханні та кашлі тощо); способи надання першої допо-
моги (при порізах, опіках, укусах тварин та отруйних 
комах тощо).

Спеціально організована рухова активність дити-
ни: заняття оздоровчою фізкультурою; рух ливі ігри 
під час шкільних перерв; активні форми відпочинку 
під час канікул.

Проведення масових оздоровчих заходів: 
спортивно-оздоровчі заходи; тематичні свята здоров'я, 
наприклад: «Дні здоров'я», «Дні сімейного здоров'я», 
колективні екскурсії на природу, у запо відники тощо.

Залучення школярів до участі в організації 
навчально-виховного процесу шляхом розвитку учнів-
ського самоврядування, волонтерського вико нання 
функцій асистента вчителя та класного керівника [2].

Окрім роботи зі здоров’язберігаючими технологі-
ями, важливе значення має проведення профілактич-
них шкільних заходів, які направлені на вивчення на-
ступних питань:

попередження захворю вань;• 
моніторинг и аналіз моніторингу здоров’я учнів;• 
бесіди з учнями і батьками про стан здоров'я учнів і • 
необхідності вести здоровий спосіб життя;
створення системи комплексної педагогічної, пси-• 
хологічної й соціальної допомоги дітям, які мають 
проблеми у школі;
залучення медичних працівників до реалізації усіх • 
компонентів роботи щодо збереження і зміцнення 
здоров'я підлітків, просвіти пе дагогів і батьків [7].

Висновки.
Аналіз стану здоров'я школярів свідчить про необ-

хідність активного використання здоров’язберігаючих 
технологій в навчально-виховному процесі загально-
освітніх шкіл. Зміст здоров’язберігаючих технологій 
вельми різноманітний і включає заходи, які направле-
ні на збереження основних складових здоров'я учнів, 
головним чином на фізичне здоров'я. Ефективність ви-
користання здоров’язберігаючих технологій залежить 
від професійної підготовленості педагогів, а також від 
взаємодії між педагогами учнями і батьками.

Перспективи подальшого дослідження передбача-
ють вивчення використання здоров’язберігаючих тех-
нологій в процесі професійної підготовки майбутніх 
вчителів фізичного виховання.
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Формування авторитету батьків як вихователів
Довженко Т.О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Розкрито підходи до розуміння 
поняття авторитету батьків. 
Проаналізовано чинники і стан 
сформованості авторитету батьків. 
Визначено прогностичні тенденції 
методичної і науково-педагогічної 
розробки програми з формування 
батьківського авторитету. Показано 
напрямки взаємодії школи, родини, 
громадських організацій. Встанов-
лено, що нині частка батьків не ма-
ють цілісного відчуття задоволеності 
власною виховною діяльністю. За-
значено, що життєвий успіх визна-
чено у сімейному благополуччі та 
успішно обраній професії.

Довженко Т.А. Формирование автори-
тета родителей как воспитателей. Рас-
крыты подходы к пониманию понятия ав-
торитета родителей. Проанализированы 
факторы и состояние сформированности 
авторитета родителей. Определены про-
гностические тенденции методической и 
научно-педагогической разработки про-
граммы по формированию родительского 
авторитета. Показаны направления взаи-
модействия школы, семьи, общественных 
организаций. Установлено, что ныне часть 
родителей не имеют целостного ощущения 
удовлетворенности собственной воспита-
тельной деятельностью. Указано, что жиз-
ненный успех определен в семейном благо-
получии и успешно избранной профессии.

Dovzhenko T.A. Forming the author-
ity of parents as educators. Discov-
ered the approaches to the understand-
ing of a concept the authority of parents. 
Factors and state of formed of author-
ity of parents are analysed. Predicted 
tendencies of methodical and scientifi-
cally-pedagogical developments of the 
program on forming paternal authority 
are define. Directions of cooperation of 
school, monogynopaedium, public orga-
nizations are rotined. It is set that now 
part of parents have no integral feeling 
of satisfaction by an own educate activ-
ity. It is indicated that vital success is 
certain in domestic prosperity and suc-
cessfully select profession.

Ключові слова:
авторитет, сімейне виховання, 
довіра, моральність.

авторитет, семейное воспитание, дове-
рие, моральность.

authority, family education, confidence, 
morality.

Вступ.1

В умовах гуманістичної педагогіки, докорінних со-
ціокультурних перетворень, що відзначають характе-
ристики сьогодення, формується хибне уявлення про 
те, що в демократичних умовах, в ситуації визнання 
рівного права авторитет втрачає свою виховну апріор-
ність. Однак, буття людського суспільства доводить, 
що відсутність авторитету у будь-якій сфері життє-
діяльності суспільства і середовищі самореалізації 
особистості призводить до відсутності чітких цілей, 
ідейної основи діяльності, вчинків тощо.

Ще у працях знаних філософів – Платона, Аристо-
теля, у доктрині конфуціанства проглядається приро-
да авторитетних відносин. Перший досвід наукового 
підходу до суті авторитету знаходимо у творах Г. Геге-
ля, Ф. Ніцше, Ф. Енгельса, М. Вебера, Г.-Х. Гадамера, 
М. Шелера, Ю. Хабермаса. Досліджували проблему 
авторитетних форм соціальних відносин й українські 
вчені – Г. Сковорода, В. Антонович, М. Драгоманов, 
М. Грушевський, М. Хвильовий, В. Липинський, 
Д. Донцов, І. Лисяк-Рудницький та інші.

Складність і багатоплановість проблеми, її міждис-
циплінарний характер зумовили виокремлення низки 
напрямів у цій галузі, зокрема в політологічному, со-
ціологічному, етичному, соціально-психологічному 
аспектах. Останній репрезентований такими вчени-
ми, як Е. Фромм, Є. Ткачов, Б. Поршнєв, Ю. Неймер, 
М. Кушнарьов, К. Павлиця, Ю. Стьопкін, В. Андру-
щенко, І. Поротова [8], В. Богданов [3] та інші. 

Методичну цінність представляють праці педаго-
гів О.Захаренка, А. Макаренка [7], В. Сухомлинського, 
присвячені проблемі формування істинного батьків-
ського авторитету, який вони визначали як авторитет 
вимогливої любові. 

Отже, проблема авторитету означає її „одвічність”, 
просторово-часову сталість.

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

© Довженко Т.О., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті сутності автори-

тету батьків як вихователів, чинників, які впливають 
на його формування, визначенні прогностичних тен-
денцій розробки питання формування його в системі 
взаємодії школи, родини, громадських організацій.

Результати дослідження.
Як відомо, першими авторитетними наставниками 

дітей є їхні батьки. Тому й виховний процес має по-
чинатися з виховної роботи педагогічних колективів 
з батьками. У цьому процесі першочергове значен-
ня має робота з роз’яснення батькам та усвідомлен-
ня ними сутності й ролі авторитету матері та батька, 
природи і шляхів забезпечення прав дитини. Для су-
часних батьків вкрай важливим є розуміння того, яку 
роль відіграє в житті дитини особистий приклад бать-
ків: і в сімейно-родових стосунках, і в ставленні до їх-
ніх батьків, до історії народу, до рідної природи, мови, 
культури, надії і держави; до принципів і норм пове-
дінки, праці та організації побуту; зрештою – до про-
цесу особистого навчання й громадянсько-культурного 
зростання, бажання й уміння виховувати.

Визначення феномена „авторитет” знаходимо в 
багатьох джерелах. Одне з них фіксує С. Гончаренко 
в українському педагогічному словнику: „Авторитет 
учителя – загальновизнана учнями значущість досто-
їнств батьків й заснована на цьому сила його вихов-
ного впливу на дітей. До таких достоїнств належать 
висока духовність, культура, інтелігентність, еруди-
ція, високі моральні якості, виховна майстерність. 
Виховний авторитет батьків значною мірою залежить 
також від його становища в суспільстві, матеріально-
го і психо-емоційного стабільного стану спілкування 
у сім’ї” [2].

Авторитет батьків, як особливий вимір його 
морально-практичних вчинків, пов’язаний із власти-
востями, рисами самої особистості, її, зокрема, цін-
нісними орієнтаціями. Він окреслює той особливий, 
єдино можливий простір морально-практичних вчин-
ків індивіда, де останній, власне, і життєдіє – відпо-
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відально чи безвідповідально. У цьому плані слушне 
судження, на нашу думку, висловив В. Богданов: „По-
няття „авторитет” слугує ефективним методологіч-
ним інструментом аналізу і класифікації реальних і 
уявних авторитетів, розмежування авторитетності й 
авторитаризму, що уможливлює вибудовану ієрархію 
авторитетів, розкриття реальних механізмів створен-
ня й функціонування особистісних та суспільних ав-
торитетів” [3]. 

Варто пам’ятати, що авторитет – соціальне утво-
рення, яке базується на біосоціальній природі індиві-
да. За своєю субстанцією авторитет репрезентує певну 
систему соціальних відносин. „Авторитет – не просто 
відношення, а відношення відносин”, – підкреслює В. 
Богданов [3]. І не можна відкидати того факту, що для 
сучасного молодого покоління велике значення має 
соціальний статус батьків, міра реалізації матеріаль-
них потреб, спосіб життя тощо.

Зрозуміло, у виховному процесі людина – осно-
вний, домінуючий суб’єкт авторитету. Авторитет як 
соціальна якість і механізм соціальної взаємодії, як 
система „вплив – підпорядкування” у педагогічному 
процесі створює підґрунтя для морального самовиз-
начення, особистісного саморозвитку та самопрезен-
тації свідомості дитини, особливо – старшого підліт-
кового віку. До того ж авторитет батьків спонукає до 
пошуку особистісного потенціалу, що веде (і вестиме) 
молоду людину до оволодіння соціальним престижем, 
статусом та особистісним авторитетом [1].

Авторитет часто слугує критерієм визначен-
ня ступеня активності батьків в оволодінні новіт-
німи технологіями, їхню участь у громадському і 
суспільно-політичному житті [5; 10]. Авторитет бать-
ків розглядаємо як ознаку, як форму і результат соці-
альної взаємодії, як соціальний регулятор у системі 
«суспільство – родина – школа». Він є мотиватором 
і регулятором міжіндивідних відносин на усіх рівнях 
системи [6].

Необхідно підкреслити, що авторитет – важливий, 
однак недостатньо задіяний соціально-психологічний 
ресурс виховного впливу. Відродження високого сус-
пільного авторитету, статусу батьків як перших і го-
ловних вихователів є одним з пріоритетних завдань 
сучасної системи батьківської, родинної педагогіки.

Основою авторитету є, певна річ, довіра. А довіря-
ти молода людина може лише тому, хто щирий, толе-
рантний, тямущий, обізнаний, цікавий як особистість. 
Відомо чимало випадків, коли батьки, демонструючи 
високий рівень професіоналізму, соціального автори-
тету при цьому, на жаль, не мали авторитету як ви-
хователі. Впевнені, що це пов’язано насамперед з роз-
виненістю їхніх особистісних якостей, моральністю, 
манерою спілкування та способом мислення, здатніс-
тю прийняття рішень, умінням адекватно оцінювати 
виховуючи ситуацію тощо.

Феномен довіри розглядається з позицій філософії, 
соціальної психології. Педагогічний контекст мало-
вивчений. Здебільшого педагоги довіру визначають як 
настановлення, пов’язане з почуттями прив’язаності, 
очікуванням позитивної оцінки, усвідомленням міри 

ризику щодо поведінки іншої людини за умови рівно-
го соціального обміну (В. Зінченко, Р. Левицькі). Саме 
довіра як соціопсихічне утворення сприяє об’єднанню 
людей з системою цінностей, потребами, інтересами, 
суб’єктними бажаннями. Цікаво, що з педагогічних 
позицій довіра відбувається, коли дії, вчинки людини 
спрямовані одночасно на саму себе і на взаємодію з 
оточенням. Саме такий процес властивий спілкуванню 
в родині.

Довіра як основа формування авторитету батьків 
– вихователів у складі має когнітивний, емоційний і 
мотиваційний компоненти, кожен з них має етичне 
забарвлення, тобто виявляє міру переконаності у до-
бропорядності, доброчесності, вірності людини. Саме 
довіра, підкріплена моральними почуттями, стає духо-
вним регулятором людських відносин, отже може бути 
дійовим засобом виховних впливів батьків на дітей.

Спираючись на науково-педагогічні напрацювання 
і вимоги до проведення педагогічного спостереження, 
було проведено опитування 120 респондентів – осіб 
у віці від 35 до 55 років, одружені і виховують дітей 
(випадковий вибір номерів стаціонарних телефонів у 
місті Харкові, час 19.00 – 19.30, буденний день). 

Опитування підтвердило наукову тезу про те, що 
виникнення довіри до батьків як вихователів обумов-
лене єдністю або відмінністю ціннісних орієнтацій. 
На думку опитаних, рейтинг чинників, які формують 
авторитет будь-якої людини, і відповідно – батьків – 
це: позитивні цінності знання і компетентності особи 
(саме ці чинники визначають її авторитет у суспіль-
стві) – цю тезу підтримала переважна більшість рес-
пондентів – 67 %; раціональна цінність порядності – 
за цей чинник висловилося 63 % опитаних. Це, так 
би мовити, основні підвалини, на яких базується, на 
думку респондентів, авторитет людини. Наступними 
якостями названо цінності, які відносяться до харак-
теристики відносин та спілкування: доброзичливість, 
здатність ділитися успіхами в професійній діяльності 
та здатність бути довірливим у сімейних відносинах 
(29 %), особливі персональні здібності (впевненість, 
розрахунок) (21 %), комунікабельність (20 %), інтерес 
і повага до інших (19 %), спокійний характер і здат-
ність виявляти добру волю (12 %) тощо. 

Для визначення рівня авторитету батьків як вихо-
вателів значення має міра довіри до себе. Із застосу-
ванням елементів методики «Оцінка довіри до себе» 
Т. Скрипкіної під час опитування було поставлене 
завдання з’ясувати, якими якостями респонденти ха-
рактеризують себе [9]. Аналіз відповідей подано в та-
блиці 1.

Нам видається необхідним і корисним час від 
часу проводити і в навчальних закладах довготрива-
лі дослідження важливих якостей майбутніх батьків 
з метою їх завчасної корекції. А на практичних за-
няттях шкіл майбутніх батьків чи циклу предметів 
соціально-гуманітарного спрямування практикувати 
ділові ігри, психологічні тести-ситуації, які б підтвер-
джували значимість таких якостей, як, толерантність, 
самокритичність, принциповість, ініціативність, праг-
матичність тощо.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 11 / 2010

29

Особливо цікавими видаються результати рейтин-
гування взірців для наслідування (рис.). Підтверди-
лося загальновідоме твердження, що найбільш неза-
перечним авторитетом для більшості людей є батьки. 
Не менш цікаво, що величезний вплив на формування 
особистості батьків як вихователів мають їхні учите-
лі. Останні місця в рейтинговому переліку дісталися 
політичним діячам і сусідам.

Аналіз одержаних відповідей дав можливість 
скласти також рейтинг якостей, що поціновуються 
батьками в авторитетних для них людях (таблиця 2).

На підставі вивчення результатів опитування 
з’ясовано, що багатьом батькам важко визначити свій 
авторитет як вихователів. Пропонуємо варіант питань 
для самоаналізу:

Що людям подобається в мені?• 
Хто є для мене авторитетом вихователя?• 
Що я знаю про своїх дітей з того, що вони не розпо-• 
відають про себе? 

Якими рисами особистості своїх дітей я можу пи-• 
шатися і чому?
Які практичні дії для виховання дітей розробив • 
(розробила) і запропонував (запропонувала) іншим 
членам родини останнім часом?
Що я вмію і чого можу навчити дітей?• 
Що я зробив (зробила) для того, щоб поділитися по-• 
зитивними результатами виховання з тими, хто по-
требує цього?
Які моменти у спілкуванні з дітьми для мене є • 
пам’ятними? Чому?
Які мої завдання щодо педагогічної самоосвіти?• 
 У чому і як визнають мене члени родини?• 
 Наскільки я наділений (наділена) почуттям міри?• 
 Чи вистачає мені гарного смаку?• 
 Чи доводилося мені в присутності дітей визнавати • 
свої помилки?
 Коли Ви відчували емоційний шок під час спілку-• 
вання з дитиною? Що було причиною? Який вихід 
знайшли чи так і не знайшли?

Таблиця 1
Якості, якими респонденти характеризують себе, %.

Ранг Якості %
1 Відповідальність 68
2 Порядність 52
3 Доброзичливість 50
4 Працьовитість 31
5 Справедливість 28
6 Почуття гумору 27
7 Обов’язковість 24
8 Єдність слова і діла 24
9 Скромність 21
10 Самокритичність 19
11 Комунікабельність 18
12 Совісливість 18
13 Тактовність 14
14 Хазяйновитість 12
15 Принциповість 12
16 Ініціативність 10
17 Розумність 7
18 Толерантність 6
19 Прагматичність 1

Рис. Постаті і категорії людей, які є авторитетом для вчителів, %
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Життєвий досвід, спілкування з учителями, бать-
ками свідчать, що авторитет батьків як перших і голо-
вних вихователів є віддзеркаленням його моральності, 
професіоналізму, громадянської позиції [6]. Актуаль-
ними і в наш час залишаються слова Р. Роллана: „Ав-
торитет не можна набути раз і назавжди. Авторитет 
досягається щоденно”.

Щодо резервів формування високого суспільного 
і особистісного авторитету батьків як вихователів, то 
до них можна віднести, зокрема, поширення методик 
формування самосвідомості і батьківської самопова-
ги, подолання комплексів (соціальних, психологічних 
та ін.), технологію вироблення уміння захищати свою 
гідність [8]. До резервів нарощування професіоналізму, 
який становитиме фундамент, основу авторитету, мож-
на віднести самоосвіту, належну інформаційну культу-
ру, участь у громадських інтелектуальних заходах, по-
літичному житті країни, оволодіння іноземною мовою, 
що дасть змогу бути ширше поінформованим тощо.

Батьки мають учитися протягом усього життя, 
формувати у своїх дітей розуміння необхідності само-
розвитку, самовдосконалення, неперервності освіти. 
Цього потребує наш час.

Висновки.
Проведене дослідження доводить, що нині част-

ка батьків не мають цілісного відчуття задоволеності 
власною виховною діяльністю, що призводить до вну-
трішньособистісного конфлікту. Для батьків основні 
чинники, які формують авторитет людини, криються в 
професіоналізмі та моральності. Старші за віком бать-
ки, окрім компетентності, більше цінують морально-
етичні якості, ніж успіхи в роботі, виняткові здібнос-
ті та комунікабельність. Життєвий успіх більшістю 
респондентів визначено у сімейному благополуччі та 
успішно обраній професії. Опитування підтвердило, 
що саме їхні батьки є найавторитетнішими людьми. 

Одержані результати стануть у нагоді при вирі-
шенні деяких проблем теоретичного і прикладного 

характеру, зокрема мажуть бути враховані під час 
визначення змісту педагогічної просвіти батьків, ор-
ганізації морального виховання учнівської молоді, 
психологічних тренінгів. Отримані результати будуть 
корисними при складанні тематики спецкурсів, про-
веденні дискусій, круглих столів, ділових ігор у на-
вчальних закладах; для самоосвіти та самовиховання.

Видається необхідним подальшої розробки означе-
ної проблеми, зокрема таких аспектів, як: формування 
методичних порадників та бібліографії з відповідної 
теми для батьків учнів учителями, соціальними пе-
дагогами, психологами; поширення у практику під-
несення соціального значення авторитету батьків як 
вихователів дитини; налагодження роботи центрів 
інформаційно-методичних послуг майбутнім і моло-
дим батькам.

Література:
Авторитет. Управляемое уважение // Р. Чалдини. Психология 1. 
влияния. – СПб., 1999. – С. 192 – 216.
Авторитет // С. У. Гончаренко. Український педагогічний слов-2. 
ник. – К.: Либідь, 1997. – С. 14.
Богданов В. С. Феномен „авторитета”: социально-философская 3. 
гипотеза структурирования и моделирования в истории и тео-
рии” / В. С. Богданов. – К. : Наукова думка, 1996. – С. 27 – 28.
Добролюбов Н. А. О значении авторитета в воспитании / Н. А. 4. 
Добролюбов // Избр. пед. соч. – М., 1952. – С. 131–154.
Левитов Н. Д. К психологи формирования авторитета / Н. Д. 5. 
Левитов // Хрестоматия по педагогической психологии. – М. : 
Педагогика, 1995. – С. 258 –275.
Личность и авторитет преподавателя. Трудности в педагогиче-6. 
ской работе // Педагогическая психология преподавателей. – М. 
: Педагогика, 1997. – С. 6 – 27.
Макаренко А. С. О родительском авторитете./ А. С. Макаренко // 7. 
Сочинения. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1957. – С. 123 – 125.
Поротова И. В. Авторитет воспитателя как результат его лич-8. 
ностного влияния / И. В. Поротова. – М.: Педагогика, 1989. – С. 
36.
Скрипкина Т. П. Психология доверия : Учеб. Пособие / Т. П. 9. 
Скрипкина. – М. : Академия, 2000. – 264 с.
Энгельс Ф. Об авторитете // Ф. Енгельс / Сочинения. 2-е изд. – 10. 
Т. 18. – М., 1961. – С. 181.

Надійшла до редакції 03.11.2010р. 
Довженко Татьяна Алексеевна

sport2005@bk.ru

Таблиця 2
Чинники, що заважають піднесенню авторитету батьків як вихователів, %

Ранг Чинники %
1 Брак ділових зв’язків 33
2 Нездоровий соціально-психологічний клімат у сім'ї 27
3 Проблеми у спілкуванні між представниками різного покоління 23
4 Вади характеру 20
5 Слабке здоров’я 19
6 Низький рівень соціального авторитету 15
7 Несправедлива оцінка діяльності з боку родичів 15
8 Невиразні результати в роботі 14
9 Недостатня загальна компетентність, педагогічна освіченість 11
10 Недостатні здібності 9
11 Невдача дітей 8
12 Невдало обрана професія 6
13 Невміння (небажання) демонструвати свою увагу та повагу до інших людей 3
14 Особиста непривабливість 2
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Физическая культура – основной инструмент культуры здоровья
Ермаков С.С.1, Апанасенко Г.Л.2, Бондаренко Т.В.3, Прасол С.Д.4
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Харьковская национальная академия городского хозяйства3 

Общество медицинской валеологии Харьковского медицинского общества4

Анотации:
Рассмотрена роль учреждений 
физической культуры и здравоох-
ранения в воспитании и образова-
нии культуры здоровья личности и 
общества. Показана необходимость 
биологических, психологических и 
мировоззренческих знаний в станов-
лении культуры здоровья. Отмечены 
ценностные ориентиры социальной 
и физической адаптации личности 
и общества к социальным, эконо-
мическим и духовным переменам в 
среде обитания. Показано, что ра-
циональное использование свобод-
ной (мышечной) энергией личности 
и свободного времени общества не-
обходимо для их оздоровления. 

Єрмаков С.С., Апанасенко Г.Л., Бонда-
ренко Т.В., Прасол С.Д. Фізична куль-
тура – основний інструмент культу-
ри здоров'я. Розглянуто роль установ 
фізичної культури і охорони здоров'я у 
вихованні та освіти культури здоров'я 
особистості й суспільства. Показано 
необхідність біологічних, психологічних 
і світоглядних знань у становленні 
культури здоров'я. Відзначено ціннісні 
орієнтири соціальної і фізичної адаптації 
особистості й суспільства до соціальних, 
економічних і духовних змін у середовищі 
перебування. Показано, що раціональне 
використання вільної (м'язової) енергії 
особистості та вільного часу суспільства 
необхідно для їх оздоровлення. 

Iermakov S.S., Apanasenko G.L., Bond-
arenko T.V., Prasol S.D. Physical cul-
ture is a basic instrument of culture 
of health. The role of establishments of 
physical culture and health protection is 
considered in education and formation of 
culture of health of personality and society. 
It is pointed at the necessity of biological, 
psychological and world-view knowledge 
in becoming of culture of health. Valued 
guideline of social and physical adaptation 
of personality and society is marked to the 
social, economic and spiritual changes in 
the environment of dwelling. It is showed 
that the rational use of personality and 
spare time of society free (muscular) en-
ergy is needed for their making healthy. 

Ключевые слова:
мышечная, активность, адапта-
ция, личность, физическая, культу-
ра, здоровье, энергия.
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енергія.

musculation, activity, adaptation, person-
ality, physical, culture, health, energy.

Введение.1

Проблема роли физической культуры в станов-
лении личности – субъекта индивидуальной и соци-
альной адаптации всегда была актуальной, но на ру-
беже III тысячелетия осложнилась изменившимися 
социальными условиями [23, 25, 37].

Все формы индивидуальной и популяционной 
адаптации сводятся к управлению свободной энергией 
(Гельмгольц Г. 1847г.) организма [5, 6, 32, 38, 28, 1] и 
свободным временем общества [29, 5].

«Внешнее проявление мозговой деятельности 
сводятся окончательно к одному лишь явлению – 
мышечному движению». (И.М. Сеченов, 1847г.)

Необъятная литература по адаптации (физиология, 
психология, социология, биофизика, термодинамика) 
[3, 28, 41, 40, 20, 36, 27, 38, 5, 11, 6] развивает совре-
менную трактовку сеченовской мысли по произволь-
ному управлению свободной энергией организма (то 
есть, мышечной активностью) и свободным временем 
общества, создаваемым ею, как главным фактором 
индивидуальной и популяционной адаптации.

Если 90 % свободной энергии (Гельмгольц, 1847г., 
15) организма расходуется на мышечные сокращения 
[36, 9, 6, 4], то произвольная мышечная активность яв-
ляет также феноменом когнитивного управления сво-
бодной энергии. Более того, развитие интегративной 
функции, регуляции функциональных систем, станов-
ление личности невозможно без культуры физической 
активности, физической культуры –  главной состав-
ляющей культуры здоровья.

Мышечная активность не только потребляет боль-
шую часть свободной энергии, но и увеличивает как ее 
производство, так и создание «диссипативных струк-
тур» (анаболический эффект активности скелетных 
мышц) [36, 11, 6].
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Обеспечение условий развития способностей к ра-
циональной мышечной деятельности (продуктивной, 
творческой, игровой, репродуктивной…) – главной 
цели и средства в адаптации организма и общества – 
важнейшая задача государства.

Как раз способность когнитивного управления сво-
бодной энергии организма и свободным временем обще-
ства составляет главный компонент формирования адап-
тивной способности личности, способности личности к 
социальной, физической, физиологической адаптации к 
изменяющимся условиям среды обитания.

Становление здоровья индивида – главное условие 
формирования личности – обеспечивается в первую 
очередь физическим развитием. Система учрежде-
ний физической культуры – главный научно-учебно-
воспитательный комплекс культуры здоровья. [25, 
23]. Именно физическая культура обеспечивает ког-
нитивное управление свободной энергией – в конеч-
ном итоге мышечной деятельностью – какими бы мо-
тивациями удовлетворения физических, социальных, 
культурных потребностей она ни стимулировалась.

Обманчиво ясная задача воспитания культуры 
двигательной, мышечной активности инстанциями 
физической культуры в области спорта, оказывается 
гораздо более трудной, проблематичной в области 
массовой физической культуры.  Судя по показателям 
здоровья и демографии современной Украины, про-
блема массовой физической культуры не решается и 
не может быть решена пока общество остается в со-
стоянии духовного и социально-экономического кри-
зиса. Факты деградации здоровья населения и депопу-
ляции Украины за голы независимости подтверждают 
биологическую аксиому: состояние внутренней среды 
организма неразрывно связано с состоянием среды 
обитания, внешними условиями [26, 37, 2].

Работа выполнена в соответствие с практическими 
задачами воспитания культуры здоровья подрастаю-
щего поколения.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ основных элементов 

культуры здоровья с позиции ценностных ориенти-
ров социальной и физической адаптации личности и 
общества к социальным, экономическим и духовным 
переменам в среде обитания, а также нового ценност-
ного ориентира прогресса и аудитора дееспособности 
общественного устройства.

Результаты исследований.
Экономический, духовный, политический кри-

зис Украины, отсутствие ценностных ориентиров 
либерального общества лишают личность мотива-
ции и возможностей для упорного оздоровительно-
го труда из-за роковой утраты смысла жизни инди-
вида и свертывания социальной оздоровительной 
инфраструктуры [19]. 

Отсутствие общественного идеала справедливо-
го общества, то есть бездуховность общества [18], 
обрекает молодого человека на переключение сво-
бодной энергии с пути «каменистых троп» упорного 
оздоровительного труда для развития физических и 
духовных сил (для творения личной судьбы и соци-
альной истории) на более простой (и что прискорбно 
– модный!) путь достижение «прагматических» целей 
или релаксирующий путь патологических зависимос-
тей (алкоголизм, наркомания, игромания, асоциальное 
поведение...) [42, 43].

Физическая культура, как основное средство 
культуры здоровья (валеологии) не должны и не могут 
предлагать политические, правовые, мировоззренчес-
кие решения проблем общества. Но валеология об-
язана и может быть моральным и научным аудитором 
способности политических и законодательных сил 
страны ставить и решать задачи сохранения здоровья, 
которые оказываются в конечном итоге практически-
ми задачами управления свободной энергии организ-
ма и свободным временем общества. 

Диапазон возможностей индивида в увеличении 
свободной энергии организма огромен. Свободная 
энергия организма (измеряемая прямой калориме-
трией или максимальным потреблением кислорода) 
может превысить уровень основного обмена от 1,5 до 
35 раз [27, 8] за счет мышечной активности, управ-
ляемой волевым усилием индивида, мотивированным 
либо условиями среды обитания, требованиями со-
циальной адаптации, либо внутренними (духовными 
или бездуховными) побуждениями.

Физическое воспитание, физическая культура раз-
вивает способность огромного увеличения объема 
мышечной (то есть свободной) энергии. Непременным 
условием развития этой способности является вну-
тренняя, личностная мотивация оздоровительного 
труда. 

Уникальным в природе является феномен, спо-
собность Homo Sapiens к духовной мотивации своей 
деятельности (личностной или репродуктивной тру-
довой активности), финальным проявлением которой 
всегда является сеченовское мышечное движение. И 
эта уникальная во Вселенной способность творения 
Ноосферы [18], способствует в частной и обществен-

ной жизни действовать сознательно, настойчиво, це-
леустремленно, социально ответственно, оказывается 
парализованной в бездуховном обществе: религи-
озная духовность уходит, а светский общественный 
идеал либерального общества отсутствует [18, 17]. 

Бездуховность общества, порождающая без-
духовность индивида, делает физическое воспи-
тание неэффективным, а свободная энергия лич-
ности и общества уменьшается и расточается на 
бесплодные и деструктивные формы ее использова-
ния: замороженные сверхдоходы олигархов, вывоз ка-
питалов за рубеж, этно-экономические деформации, 
деструктивная сектантская религиозная активность, 
монополизм в СМИ, маскирующий и популяризиру-
ющий расточение энергии обществом.

Увеличение свободного времени общества порож-
дает безработицу, зависимости, асоциальное поведе-
ние, снижение репродуктивной способности родите-
лей и здоровья детей.

Уже сегодня наука о культуре здоровья не имеет 
права не разглашать свои выводы о необходимости 
изменения конституционных ценностных ориента-
ций. Валеологический ценностный аудит выявляет 
эффективнее, чем политический и экономический 
важнейшие сдвиги в социально-духовных и 
экономических основаниях жизни общества начала 
XXI века, разрушающие здоровье.

Огромные массы населения, вытесненные за счет 
роста производительности труда в промышленном 
и с/х производстве из традиционных путей трудово-
го, социального и физического развития порождает 
безработицу. Увеличение части населения, видящей 
ценностные ориентации в знании и уменьшение чис-
ла верующих в акт творения. Атеистической части на-
селения не предложен светский общественный идеал, 
что порождает бездуховность.

Отсутствуют правовые механизмы передачи 
финансово-экономических форм свободной энергии 
общества из рук безответственных «олигархов» и 
провластных структур (например, закона о прогрес-
сивном налогообложении сверхдоходов) в бюджет 
страны.

Валеологическая оценка расточения энергии об-
щества – это новый дискурс ценностных ориентаций 
в конституционных установлениях государства. Без 
морального обоснования декларации необходимых 
социально-экономических и духовных изменений в 
конституции страны наука о культуре здоровья (и ее 
основа – физическая культура) обречена на судьбу 
науки для науки. Валеология должна инициировать 
моральное требование принятия управленческих ре-
шений для развития здоровья населения структурами 
права, законодательства, власти, опираясь на духо-
вную силу общественного идеала справедливости. 
(Г.С. Сковорода).

Независимо от осуществления или не осущест-
вления задач власти по созданию материальных и 
духовных условий развития культуры здоровья вза-
мен утраченных традиционных форм сохранения раз-
вития (с/х труд, гигиена производства…) физическая 
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культура, основной инструмент валеологии, остается 
главным средством, главным звеном культуры здоро-
вья, воспитывающим мотивацию и дающим знания в 
области оздоровительного труда. 

Именно учреждения физической культуры, а не 
здравоохранения, являются главными теоретически-
ми и практическими полигонами воспитания и обра-
зования культуры здоровья личности и общества на 
базе биологических, психологических и мировозз-
ренческих знаний, развиваемых университетскими и 
общественными центрами.

И главным инструментом культуры здоровья была 
всегда и остается физическая культура, физическое 
воспитание [23] – основополагающий элемент [25] 
становления личности.

Выводы.
Физическая культура – основной элемент культуры 

здоровья (валеологии), являющийся ценностным ори-
ентиром социальной и физической адаптации лич-
ности и общества к социальным, экономическим и 
духовным переменам в среде обитания. Произвольное 
управление свободной энергией личности заверша-
ется мышечной активностью. Рациональное исполь-
зование свободной (мышечной) энергией личности 
и свободного времени общества необходимо для их 
оздоровления. 

Здоровье – главное условие становления личности 
– субъекта творения истории и своего собственного 
здоровья. Не медицина, а физическая культура явля-
ется главным полем деятельности в культуре здоро-
вья личности. Культура здоровья – новый ценностный 
ориентир прогресса и аудитор дееспособности обще-
ственного устройства.

Дальнейшие исследования предполагается провес-
ти в направлении изучения других проблем формиро-
вания культуры здоровья молодежи.
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Використання сучасною школою досвіду формування здорового 
способу життя старшокласників (друга половина ХХ століття)

Єрмакова Т.С.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Розглянуто напрямки вдоско-
налення системи навчально-
виховної роботи зі школярами. За-
значено, що врахування досвіду 
формування здорового способу 
життя школярів є необхідним і 
педагогічно доцільним. Наголоше-
но на необхідності вдосконален-
ня змісту сучасного формування 
здорового способу життя учнів 
у навчальній та позанавчальний 
час. Встановлено, що підходи до 
формування теоретичних знань і 
навчання практичним навичкам 
потребують змін у відповідності 
до нового здоров’язберігаючого 
середовища. Доведено, що су-
часна школа потребує звернення 
до досвіду минулого.

Ермакова Т.С. Использование современной 
школой опыта формирования здорового 
образа жизни старшеклассников (вторая 
половина ХХ столетия). Рассмотрены на-
правления усовершенствования системы 
учебно-воспитательной работы со школьника-
ми. Отмечено, что учет опыта формирования 
здорового образа жизни школьников является 
необходимым и педагогически целесообраз-
ным. Акцентировано внимание на необходи-
мости усовершенствования содержания со-
временного формирования здорового образа 
жизни школьников как в учебное время, так 
и во внешкольное. Установлено, что подхо-
ды к формированию теоретических знаний и 
обучению практическим навыкам требуют из-
менений в соответствии к новому здоровьес-
берегающему окружению. доказано, что со-
временная школа требует обращения к опыту 
прошлых лет.

Iermakova T.S. The usage by the 
modern school an experience of high 
school pupils’ healthy life style form-
ing (the second part of XX century). 
Directions of perfection of the system 
of a teaching and educational process 
with schoolchildren are considered. It is 
marked that an account of experience 
of schoolchildren’s healthy life style 
forming is a necessity and pedagogical 
expedient. It is marked the necessity of 
perfection of maintenance of the modern 
schoolchildren’s healthy life style form-
ing for educational time and their free 
time. It is set that approaches to forming 
theoretical knowledge and studies prac-
tical skills need changes in accordance 
with a new health saving environment. 
It is well-proven that modern school 
needs address to experience past.

Ключові слова:
формування, здоровий спосіб 
життя, старшокласники, школа, 
сучасність, здоров’я.

формирование, здоровый образ жизни, стар-
шеклассники, школа, современность.

forming, healthy life style, high school 
pupils, school, contemporaneity, health.

Вступ.1

Проблема формування здорового способу життя 
старшокласників у вітчизняній педагогіці ХХ століття 
була яскравим прикладом правильного та своєчасного 
залучення громадськості, вчених та педагогів, а також 
батьків цих школярів до негайного вирішення даної 
проблеми. Особлива турбота та підтримка у вирішен-
ні даної проблеми була надана державою.

Виходячи з результатів проведеного дослідження 
[1, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 2, 17, 11, 12], а також нормативно-
правових документів системи сучасної освіти [7, 8, 
10, 13, 20, 22, 24], спрямованих на збереження і розви-
ток здоров’я, забезпечення безпеки особистості через 
освіту, можна визначити дві взаємопов’язані складові 
формування здорового способу життя учнів: прийнят-
тя ними цінностей здорового способу життя (пропагу-
вальна складова); здобуття ними знань і набуття умінь 
і навичок, необхідних для самостійного виконання 
його вимог (змістовно-інформаційна і практична пло-
щина) [3, с. 47].

З огляду на це до основних шляхів творчого вико-
ристання у сучасній школі досвіду формування здоро-
вого способу життя старшокласників у розглядуваний 
період слід віднести: вдосконалення організації на-
вчальної діяльності й посилення позакласної виховної 
роботи, спрямованих на формування здорового спосо-
бу життя школярів; поглиблення взаємодії школи з по-
зашкільними навчально-виховними закладами; спри-
яння формуванню здорового способу життя учнів за 
місцем мешкання; масове використання форм пропа-
ганди здорового способу життя та залучення засобів 
масової інформації; тісна співпраця школи з батьками, 
орієнтована на формування здорового способу життя 
учнів.

Робота виконана згідно плану НДР Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв.
© Єрмакова Т.С., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – розкрити основні шляхи творчого 

використання у сучасній школі досвіду формування 
здорового способу життя старшокласників у другій 
половині ХХ століття.

Результати дослідження.
Вирішальне значення в роботі з формування 

здорового способу життя школярів має поєднання 
теоретичних знань учнів про здоровий спосіб життя 
з досвідом його здійснення, з практичними заняттями 
фізичними вправами і спортом. 

Найбільш цінним для здоров’я вважаються заняття 
фізичними вправами з навантаженням, спортивні ігри 
та змагання. При цьому слід брати до уваги й наполягати 
на домінуючих мотивах молоді щодо систематичних 
занять фізичною культурою і спортом: удосконалення 
стану здоров’я; досягнення впевненості у своїх 
можливостях; розвиток спортивної обдарованості; 
вдосконалення конституційних особливостей тіла, 
статури; етичні й естетичні параметри; активні 
форми відпочинку; випробування своїх можливостей 
у екстремальних умовах, професійно-прикладному 
значенні фізичної культури і спорту [3, с. 47].

У цьому разі фізичне виховання виступає важливим 
засобом формування здорового способу життя. 
Водночас дослідники відмічають деякі негативні 
тенденції фізичного виховання школярів у сучасній 
школі. Це пов’язано з тим, що в останні роки склалося 
стійке відставання сфери фізичного виховання від 
інших напрямів у освіті. Воно проявляється в тому, 
що підростаюче покоління більш вдало оволодіває 
науковими та гуманітарними знаннями, засвоює 
виробничі й інформаційні технології та разом з тим 
фізично не готове до трудової та військової діяльності, 
часто не здатне протистояти стресовим впливам 
соціуму на принципах здорового способу життя [18, 
с. 4-14].
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Однією з причин такого явища є відсутність у шко-
лярів мотивації займатися фізичною культурою в на-
слідок того, що у школах фізична культура поступово 
зводиться до безглуздих фізичних вправ. Звідси зни-
ження інтересу до занять фізичною культурою, недо-
статня готовність учнів перейти до організації само-
діяльних форм занять нею.

Для розв’язання проблеми підвищення якості за-
нять фізичною культурою важливе значення має до-
свід таких занять у досліджуваний період: надання 
школярам під час занять фізичними вправами і спор-
том необхідної інформації про взаємозв’язок спортив-
них змагань із цінностями здорового способу життя; 
постановка завдань розробки програм збереження й 
зміцнення особистого здоров’я в майбутньому для 
кращого засвоєння цінностей здорового способу жит-
тя; знайомство й аналіз життя відомих особистостей, 
друзів щодо їхнього способу життя, що допомагає 
учням конкретизувати теоретичні знання про цінності 
здорового способу життя й сприяє розвитку мотивації 
до його самостійного ведення. 

На сьогодні вивчення школярами українських 
шкіл важливих питань дотримання здорового спосо-
бу життя передбачено також програмами з дисциплі-
ни «Валеологія». Ці питання включено й до предмету 
«Основи безпеки життєдіяльності», ідеями здорового 
способу життя пронизані майже всі предмети почат-
кової школи, в середній школі вони розглядаються у 
програмах з біології, географії, екології, предметів гу-
манітарного циклу.

Ураховуючи те, що цілісна система формування 
здорового способу життя школярів у загальноосвітніх 
навчальних закладах поки що спостерігається пере-
важно лише на рівні теорії, а не практики, на сьогодні 
гостро постала проблема вироблення єдиної концепції 
формування здорового способу життя школярів, но-
вих наскрізних навчальних планів і програм вивчення 
основ здорового способу життя учнями. 

На нашу думку, ефективність формування здоро-
вого способу життя школярів значно б підвисилася, 
якщо здійснювалось безперервно – від дошкільнят 
до випускників загальноосвітньої школи і студентів 
вищої школи, з обов’язковим складанням заліків й іс-
питів. Звичайно, домогтися виконання цих складних 
завдань одразу неможливо, тому вони мають вирішу-
ватися поетапно, в ході всього навчально-виховного 
процесу.

Поліпшенню навчального процесу в цьому ас-
пекті сприятиме й уведення курсів факультативних 
занять для старшокласників, що орієнтований на по-
глиблення, розширення й узагальнення знань про здо-
ровий спосіб життя. Уроки оздоровчої спрямованості 
та факультативи будуть доповнювати один одного, 
стануть ланкою однієї цілісної системи організації 
формування здорового способу життя школярів. Од-
нак, такі факультативи не повинні перетворюватися 
на звичайні шкільні уроки оздоровчої спрямованості. 
На факультативних заняттях треба всебічно вивчати 
законодавчо-нормативну базу України, що забезпе-
чує здоровий спосіб життя; стимулювати сприйняття 

школярами цінностей здорового способу життя, спри-
яти засвоєнню глибоких знань і набуттю вмінь, необ-
хідних для виконання його вимог.

У проведенні факультативів можна використову-
вати різні навчальні методи, прийоми й засоби: само-
стійну проробку літератури, дискусійні (проведення 
диспутів, бесід, «круглих столів», «мозкових штур-
мів») та тренінгові методи та ін.

Необхідно також посилити виконання нормативно-
правових документів з формування здорового спосо-
бу життя школярів. У цьому плані вимагає змін і допо-
внень статут загальноосвітньої школи. В свою чергу 
нормативні документи з формування здорового спо-
собу життя учнів доцільно було б випустити окремою 
книгою в серії «Бібліотека школяра» або «Бібліотека 
класного керівника».

Потрібно також забезпечити школи навчальною та 
науково-популярною літературою з формування здо-
рового способу життя школярів. Це передбачає сут-
тєве поповнення фонду шкільних бібліотек відповід-
ними виданнями. У всіх шкільних бібліотеках бажано 
було б створити «куточок здорового способу життя» 
або навіть і «кабінет здорового способу життя», де зо-
середити підручники, посібники, методичні рекомен-
дації з розглядуваної проблеми, пам’ятки, тематичні 
інформаційні брошури, довідники, листівки щодо 
профілактики поширення шкідливих звичок (алкого-
лізм, куріння, наркоманія).

Істотний внесок у розв’язання завдань формування 
здорового способу життя школярів може зробити по-
силення позакласної й позашкільної виховної роботи.

Відомо, що життя школярів у школі, зокрема й 
поза безпосередньою навчальною діяльністю, за сво-
єю природою вже є педагогічно організованим. Більш 
суперечливою й специфічною є позашкільне серед-
овище, що вимагає певних умов у його організації та 
дотримання чіткого плану. 

Як свідчить аналіз літературних джерел розгляду-
ваного періоду [6, 19, 23, 9], правильне планування 
було однією з найважливіших передумов ефективнос-
ті системи позакласної діяльності учнів. Чіткий план 
дозволяв намітити не тільки загальну перспективу, але 
й конкретні шляхи цілеспрямованого використання 
різноманітних джерел та факторів впливу на школяра. 
Перспективний план, підготовлений організатором, 
був складовою загальношкільного плану навчально-
виховної роботи на навчальний рік. Це основний офі-
ційний документ, яким мали керуватися організатор 
та на основі якого всі загальношкільні об’єднання 
(кружки, секції, клуби тощо) складали план своєї ді-
яльності. Оскільки позакласній роботі властива висо-
ка динамічність, що неможливо відобразити у плані, 
тому виникала необхідність у плануванні позакласної 
роботи на короткий період часу. 

Позашкільна робота – це освітньо-виховні заняття 
й масові заходи для дітей та підлітків, що проводять-
ся в позанавчальний час у спеціально створених для 
цього приміщеннях. Мета як позашкільних, так і по-
закласних занять є здоровий відпочинок дітей, фор-
мування здорового способу життя, задоволення інтер-
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есів дітей, розвиток їхніх індивідуальних здібностей. 
Тому навчити школярів раціонально та змістовно ви-
користовувати свій позанавчальний час – мета не тіль-
ки школи, а й батьків.

Одним із важливіших аспектів збереження й зміц-
нення здоров’я людини є правильна організація до-
звілля, тобто раціональне використання вільного часу, 
оптимальне сполучення в ньому основних функцій: 
відновлення фізичних та психічних сил [21, с. 124].

Правильна організація вільного часу школярів пе-
редбачає спрямування позакласної й позашкільної 
роботи на задоволення широкого кола їхніх інтер-
есів – мистецьких (література, поезія, музика, театр), 
пошуково-краєзнавчих, етнографічних, спортивно-
фізкультурних. Це передбачає проведення у школі різ-
номанітних екскурсій, експедицій, походів; спортивно-
оздоровчих конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань тощо. 
Не менш важливим є функціонування в кожній школі 
достатньої кількості гуртків, студій, спортивних сек-
цій. На відміну від навчальної діяльності, що вимагає 
дотримання правил внутрішнього розпорядку, в таких 
утвореннях учні більш розкуті, безпосередні, емоційні. 
Через неформальну взаємодію й спілкування з одноліт-
ками в особистості розвиваються організаційні якості, 
комунікативна сфера, збагачується словниковий запас, 
розширюється кругозір та ін.

Зрозуміло, що добір методів і форм роботи з учня-
ми має здійснюватись з урахуванням вікових, стате-
вих, індивідуальних особливостей школярів. Зокрема, 
щодо старших учнів, то треба враховувати їхні праг-
нення бути самостійними й незалежними. Це стосу-
ється й вибору гуртка або секції: учень має обирати 
самостійно, за власної ініціативи той вид діяльності, 
який йому більш до вподоби. Важливо також, щоб у 
прагненні займатися певним видом діяльності шко-
ляр отримував відповідну настанову, підтримку від 
учителя, батьків. Таке моральне заохочення, безпе-
речно, сприятиме зацікавленості, позитивному на-
строю учню, буде позитивно впливати на стан його 
здоров’я.

Очевидно, що ефективність діяльності з форму-
вання здорового способу життя школярів безпосеред-
ньо залежить від професійності педагогічних кадрів. 

На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закла-
дах роботою, що стосується формування здорового 
способу життя, займається більше 5 тис. психологів 
та соціальних працівників, близько 20 тис. учителів 
біології, майже 15 тис. вихователів, більше 14 тис. 
педагогів-організаторів [25, Ч.2, с. 47]. Але враховую-
чи сучасні життєві реалії (стрімке поширення нарко-
манії та захворювань на СНІД, послаблення виховної 
функції сім’ї та відповідальності батьків за вихован-
ня дітей, відсутність достатньої кількості педагогів, 
практичних психологів та соціальних працівників, які 
володіють технологіями практичної профілактичної 
роботи), залишається актуальною проблема підготов-
ки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів 
для формування здорового способу життя школярів.

Не меншу значущість для формування здорового 
способу життя учнів має поглиблення взаємодії школи 

з позашкільними навчально-виховними закладами – 
фізкультурно-оздоровчими, туристсько-спортивними 
дитячими і підлітковими установами. Це передбачає 
закріплення за кожною школою базового позашкіль-
ного закладу, планування й проведення спільної ді-
яльності оздоровчого спрямування, спрямованої на 
залучення школярів у спортивні секції, сприяння 
загальному розвитку особистості, вдосконалення її 
фізично-спортивної діяльності.

Важливою ланкою в підсистемі позашкільного 
виховання є робота з дітьми та підлітками за місцем 
мешкання. Провідна роль у сприянні формуванню 
здорового способу життя учнів за місцем мешкання, 
на нашу думку, має належить школі як відкритій сис-
темі, що виявляє професійні й ділові зв’язки зі соці-
умом – із громадськими організаціями, комунальни-
ми й державними закладами. Робота цих установ має 
сприяти здійсненню учнями самостійних оздоровчих 
занять, що передбачає створення спортивних май-
данчиків і дитячих стадіонів, проведення спортивно-
культурних заходів (свят, змагань, спартакіад тощо) за 
місцем мешкання.

Суттєву роль у формуванні здорового способу 
життя школярів мають відігравати засоби масової ін-
формації – газети, журнали, кіно, телебачення та ін.

Значний інформаційний потенціал мають й інші 
ЗМІ, зокрема радіо, телебачення. Разом з тим пропа-
ганді здорового способу життя вони приділяють не-
достатньо уваги. У цьому аспекті варто звернутися до 
досвіду минулих років. Адже в досліджуваний період 
по радіо, телебаченню було багато корисних, цікавих 
програм, що мали пізнавально-виховний характер, у 
цікавій формі роз’яснювали й пропагували цінності 
здорового способу життя.

Зокрема, необхідно було б розробити цикл на-
вчальних програм телевізійних передач для допомоги 
школярам у засвоєнні питань дотримання здорового 
способу життя. Розклад уроків у школі слід узгоджу-
вати з розкладом телепередач, спланувати систему 
повтору телепередач на протязі тижня. До участі в 
телевізійних передачах потрібно постійно залучати 
медиків, гігієністів, спортсменів, робітників держав-
них і громадських організацій, демонструвати учням 
фрагменти з художніх фільмів, репортажі зі спортив-
них змагань та інші матеріали. Після перегляду теле-
візійних передач має бути їх колективне обговорення 
у процесі безпосереднього спілкування. Це дозво-
лить провести заняття в більш доступній, емоційно-
насиченій атмосфері й тим самим успішно виконати 
освітньо-виховні завдання.

Провідним чинником у забезпеченні формування 
здорового способу життя школярів є співробітництво, 
тісна взаємодія школи з батьками. До того ж необхід-
на цілеспрямована робота з батьками, спрямована на 
підвищення їхньої педагогічної культури, відповідаль-
ності за життя й здоров’я дітей. Така робота, в свою 
чергу, передбачає створення методичних центрів, кон-
сультаційних пунктів, батьківських лекторіїв. 

Важливе значення для формування здорового 
способу життя школярів має проведення спільних з 
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батьками заходів із пропаганди здорового способу 
життя, запобігання шкідливих звичок. Спектр таких 
заходів досить широкий: спортивні змагання, ігри 
активного відпочинку, туристичні походи й екскур-
сії, виставки, конкурси, зустрічі з відомими й цікави-
ми людьми та ін.

Висновки.
Таким чином, проведений вище аналіз свідчить 

про те, що врахування досвіду формування здорового 
способу життя школярів у другій половині ХХ століт-
тя є не лише можливим, а й необхідним, педагогічно 
доцільним, оскільки це допоможе збагатити зміст су-
часного формування здорового способу життя учнів 
як у навчальній, так і позанавчальний час.

У подальших дослідженнях планується вивчити 
проблему вдосконалення показників здоров’я студен-
тів перших курсів вищих навчальних закладів.
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Особливості здоров’язбережувальної діяльності вчителя 
загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах

Єфімова В.М.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Розглядаються загальні підходи 
до визначення поняття «аномія». 
Аналізуються особливості тлума-
чення терміну в сучасних умовах. 
Обговорюються основні пробле-
ми щодо соціального контексту 
професійної підготовки майбутнього 
вчителя до здоров’язбережувальної 
діяльності. Розкрито особливості 
здоров’язбережувальної діяльності 
в умовах аномії. Визначено її 
впливів на соціальне, психічне і 
фізичне здоров’я молоді. Доведено, 
що введення в зміст професійної 
підготовки майбутніх вчителів уяв-
лень про аномію та її взаємозв’язки з 
різними аспектами життєдіяльності є 
необхідним у зв’язку з актуалізацією 
здоров’язбережувальної діяльності 
педагогів.

Ефимова В.М. Особенности здоро-
вьесберегающей деятельности учите-
ля общеобразовательного учебного 
учреждения в современных условиях. 
Рассматриваются общие подходы к опреде-
лению понятия «аномия». Анализируются 
особенности толкования термина в совре-
менных условиях. Обсуждаются основные 
проблемы формирования социального 
контекста профессиональной подготовки 
будущего учителя к здоровьесберегающей 
деятельности. Раскрыто особенности здо-
ровьесберегающей деятельности в усло-
виях аномии. Определено ее влияние на 
социальное, психическое и физическое 
здоровья молодежи. Доказано, что введе-
ние в содержание профессиональной под-
готовки будущих учителей представлений 
об аномии и ее взаимосвязях с разными 
аспектами жизнедеятельности есть необ-
ходимым в связи с актуализацией здоро-
вьесберегающей деятельности педагогов.
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proaches to the definition of the notion 
of anomia. It analyzes different aspects 
of the term’s modern interpretation and 
discusses the main problems connected 
with the formation of the social context of 
the future teacher professional training for 
health protecting activities. The features 
of health protecting activity are exposed 
in the conditions of anomia. Certainly its 
influences on the social, psychical and 
physical health of young people. It is well-
proven that introduction to maintenance of 
professional preparation of future teach-
ers of presentations about anomia and 
its intercommunications with the different 
aspects of vital functions are necessity 
in connection with actualization of health 
protecting activity of teachers.
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Вступ.1

Здоров’язбережувальна діяльність сучасної школи 
цілеспрямовано впливає на благополуччя окремого 
учня і забезпечує здорове майбутнє суспільства в 
цілому. Одним з напрямів здоров’язбережувальної 
діяльності загальноосвітнього навчального закладу 
є педагогічний супровід первинної профілактики 
соціально небезпечних хвороб, наркоманії, алкоголізму 
та ін. Останні роки в рамках цій діяльності поширилось 
використання різноманітних профілактичних 
програм, які добре зарекомендовані у педагогічної 
діяльності із здоров’язбереження школярів за 
кордоном. Аналіз вітчизняного досвіду свідчить, що 
пряма трансляція закордонних проектів і програм 
щодо збереження здоров’я дітей і підлітків іноді не 
забезпечує гарантованого результату [3]. На нашу 
думку, це пов’язане з тим, що реалізація ефективних 
стратегій первинної профілактики вимагає обліку 
багатьох чинників, які повинні враховувати макро- і 
мікросоціальні умови педагогічної реальності [4]. Проте 
до теперішнього часу навіть масштабні дослідження 
проблем здоров’я та здоров’язбережувальної 
діяльності в навчальних закладах (М.С.Гончаренко, 
В.П.Горащук, М.В.Гриньова, В.М.Оржеховська, 
С.В.Страшко, Л.П.Сущенко, Л.Г.Татарникова та ін.) 
ведуться, переважно, на мікро- та мезосоціальному 
рівні. Як наслідок, багато макросоціальних явищ, які 
є наслідками глобалізації, інформатизації, урбанізації, 
та пов’язані із здоров’ям учнів, не розглядаються 
в контексті проблем педагогічного супроводу 
первинної профілактики соціально небезпечних 
явищ, використання здоров’язбережувальних 
технологій, формування здорового способу життя 
в сучасних умовах, що не дозволяє вдосконалити 
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професійну підготовку майбутніх учителів до 
здоров’язбережувальної діяльності. Оцінка 
особливостей здоров’язбережувальної діяльності 
в умовах аномії дуже важлива, оскільки дозволяє 
ефективно використати ресурси та підвищити якість 
професійної підготовки майбутніх учителів до 
здоров’язбереження в загальноосвітніх навчальних 
закладах.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: аналіз особливостей 

здоров’язбережувальної діяльності в умовах аномії та 
обґрунтування актуальності введення уявлень щодо 
феномену аномії в зміст професійної підготовки май-
бутніх учителів.

Результати досліджень.
Консолідація ресурсів загальноосвітніх навчаль-

них закладів у збереженні здоров’я учнів стимулює 
використання здоров’язбережувального потенціалу 
підготовки вчителів щодо педагогічного супроводу 
первинної профілактики соціально небезпечних хво-
роб. Професійна підготовка з дисциплін медично-
біологічного циклу дозволяє майбутньому вчителю у 
достатньому обсязі забезпечити реалізацію програм 
здоров’язбереження, проте ретельний аналіз свід-
чить, що в змісті навчання недостатньо освітлюються 
уявлення про соціальні детермінанти здоров’я, со-
ціальний контекст феномену здоров’я, вплив макро-
соціальних процесів і явищ на здоров’я індивідуума. 
Здоров’язбережувальна діяльність майбутніх учите-
лів, яка спрямована на забезпечення педагогічного 
супроводу первинної профілактики соціально не-
безпечних явищ і хвороб, могла бути більш успішні-
шою за умовою гуманітаризації професійної освіти 
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та формування уявлень про макросоціальні процеси 
і глобальні тенденції розвитку суспільства. Одним з 
макросоціальних явищ, яке характерне для республік 
пострадянського простору і накладає певний відбиток 
на стан українського соціуму, є феномен аномії [9]. 

Процеси аномії як соціального явища потребують 
осмислення і практичного заломлення в системі осві-
ти, оскільки феномен аномії зачіпає субстанціональні 
проблеми взаємин соціуму і особистості, самоіден-
тифікаційні процеси, форми і методи подолання ін-
дивідом аномійного відчуження та інші процеси, які 
забезпечують соціалізацію особистості в умовах со-
ціального простору.

Автори енциклопедії «Соціологія» термін «аномія» 
– (від fran. anomie – відсутність закону, організації) 
розглядають як філософсько-соціологічне поняття, 
яким користуються для позначення стану суспільства, 
коли відсутність або нестійкість регулюючих відноси-
ни між індивідами і суспільством імперативів і правил 
призводить до того, що більшість населення виявля-
ються «поза» суспільством, вступаючи в конфронта-
цію з ним [13, с. 52]. 

С.О.Кравченко визначає поняття «аномія» як та-
кий стан суспільства, в якому значна частина його 
членів, знаючи про існування обов’язкових норм, 
відноситься до них негативно або байдуже [8, с. 30]. 
Автор відзначає, що в зарубіжних виданнях наведе-
не поняття використовується в декількох значеннях: 
як стан суспільства, що характеризується ціннісно-
нормативним вакуумом, розривом в спадкоємності 
соціальних і культурних норм (Є.Дюркгейм); як стан 
свідомості, що не дозволяє індивіду досягти суспіль-
них цілей інституційними засобами, що веде до де-
віантної поведінки (Р.Мертон); як характеристику 
відчуття відчуженості, самотності, ізольованості, що 
виникає у людей із-за надмірної спеціалізації соці-
альних структур, які обмежують людське спілкуван-
ня [8, с. 30]. Р.Дарендорф пов’язував чинники аномії 
з ослабленням суспільних зв’язків між людей [1]; 
Р.Макайвер – з нерозвиненими соціальними і емоцій-
ними контактами [6]; Ю.Хабермас – з суперечністю 
між інтеграцією режиму (ідентифікація з суспільним 
пристроєм, його легітимація) і культурною інтегра-
цією [15]. За наявності різних трактувань соціальної 
аномії (Э.Дюркгейм [2], Р.Мертон [7], Т.Парсонс [12]), 
об’єднуючим ці концепції положенням є наявність 
зв’язку між зростанням поведінкових відхилень в сус-
пільстві і розповсюдженням соціальної аномії. 

А.О.Панфілова виділяє декілька підходів до визна-
чення поняття «соціальна аномія» [11]. По-перше, в 
рамках макросоціального підходу аномія трактується 
як результат неузгодженості відносин між соціальни-
ми підсистемами (Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Р.Дубін, 
Р.Мертон). По-друге, при мікросоціальному підході 
аномія розглядається як дісфункціональні відношен-
ня між індивідами і елементами соціальної системи. 
Очевидно, що аномічний стан індивідів безпосеред-
ньо пов’язане з аномієй соціальної системи, проте в 
аналітичних цілях вони розділяються. Це, зокрема, 
знайшло віддзеркалення в термінології: для позна-

чення соціальної аномії використовується термін 
«anomie» (запропонований Є.Дюркгеймом), для по-
значення психологічної аномії – термін «anomia» (за-
пропонований Л.Сроулом). По-третє, окремий напрям 
представляє інтеграційний підхід до розуміння аномії, 
представлений в роботах Ю.Хабермаса. Він розумів 
аномію як неадекватний характер комунікативних дій, 
направлених на досягнення взаєморозуміння між вза-
ємодіючими індивідами [15]. 

Аномія як макросоціальний вплив формує певні 
стратегії поведінки індивіда на мікросоціальному рів-
ні. Так, на думку А.М.Яковлєва, асоціальна поведінка 
відчутно зростає у разі, коли в суспільстві надмірно 
звеличилися певні символи успіху, нібито загальні 
для населення в цілому, тоді як соціальна структура 
цього суспільства обмежує або повністю усуває до-
ступ до законних засобів заволодіння цими символа-
ми для значної частини цього ж самого населення [19, 
с. 812.].

Аномія виникає тоді, коли люди не можуть досяг-
ти цілей, які нав’язані суспільством, «нормальними», 
суспільством же встановленими засобами. На думку 
Є.В.Ходус, при аномії, навіть якщо існує розуміння 
загальних цілей, але відсутнє загальне визнання пра-
вових і моральних засобів дії, які ведуть до цих за-
гальних цілей [18]. Люди пристосовуються до стану 
аномії різними індивідуальними способами: або кон-
формізмом (поведінкою, що підкоряється), або різни-
ми видами девіантної поведінки (відхід від світу, но-
ваторство, заколот і т.д.), в яких відкидаються або цілі, 
або засоби, або і те і друге відразу. 

Серед проявів аномії в пострадянському суспіль-
стві дослідники відзначають: феномен втрати сенсу 
життя [10, с. 17]; поширеність різних проявів деза-
даптації (девіантна поведінка, депресії, залежності 
від алкоголю, наркотичних речовин, азартних ігор, 
Інтернет-аддикція, різні форми ескапізму) [10, с. 3], 
соціальну апатію мас, правовий нігілізм, корупцію, 
що широко розповсюдилася, цинізм і аморальність, 
деформацію духовної сфери [16], значне збільшення 
кількості самогубств, високий рівень злочинності і 
правопорушень, високий рівень вживання алкоголю, 
наркотиків, високий показник захворюваності алкого-
лізмом і наркоманією [11], зміна в ієрархічній струк-
турі цінностей [5, 17]. 

Система освіти України, від початкової до вищої 
школи, зіткнулася практично зі всім спектром проявів 
аномії: широке розповсюдження різних форм аддик-
ції, девіації, асоціальної поведінки серед молоді. Про-
те численні профілактичні програми, високопрофе-
сійні розробки учених і педагогів-практиків у сфері 
здоров’язбережувальних технологій до теперішнього 
часу істотно не зрадили ситуацію. На наш погляд, 
певною мірою це пов’язано з тим, що система осві-
ти не встигає за темпами соціальних трансформацій 
в суспільстві, не забезпечує випереджаючу стратегію 
професійної підготовки майбутніх учителів з ураху-
ванням макросоціальних процесів. 

Проблеми здоров’я учнів, які до теперішнього 
часу вирішуються, переважно, в рамках медичних 
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підходів, формуються і вирощуються на соціальному 
полі – в соціумі, ураженому аномією. Основним ком-
понентом соціального середовища для дитини (згідно 
«Конвенції про права дитини» дитина – людська істо-
та до досягнення 18-річного віку) і молодої людини є 
навчально-виховний заклад – дитячий сад, школа, ко-
леж або університет. Загальний досвід соціалізації, як 
позитивний, так і негативний, учні набувають в стінах 
навчально-виховних закладів під керівництвом фахів-
ців, які професійно готові до педагогічної діяльності. 
Навчальний заклад, будучи активним компонентом 
середовища, може розвивати системну підтримку, 
компенсувати наслідки впливу аномії, формувати на-
вички ефективної соціалізації і соціальній адаптації і 
т.п. Питання тільки в тому, наскільки майбутні вчителі 
готові професійно забезпечити таку діяльність. 

Введення в зміст професійної підготовки майбут-
ніх вчителів уявлень про аномію, соціальне здоров’я, 
його взаємозв’язки з різними аспектами життєді-
яльності є необхідним у зв’язку з актуалізацією 
здоров’язбережувальної діяльності педагогів. Оскіль-
ки здоров’я розглядається як складний феномен, що 
включає соціальні, психологічні і фізичні детермінан-
ти, то і процеси здоров’язбереження, використання 
здоров’язбережувальних технологій повинні формува-
тися з урахуванням психосоціальних дериватів із ціліс-
ним уявленням щодо макро- і мікросоціальних чинни-
ків, які впливають на здоров’я і розвиток дитини. 

Аналіз особливостей здоров’язбережувальної ді-
яльності в умовах аномії дозволяє відокремити низ-
ку педагогічних проблем з навчання та виховання. 
По-перше, в сучасному суспільстві взаємодія особис-
тості, сім’ї і соціуму здійснюється в умовах якісного 
перетворення суспільних відносин, які викликають не 
тільки позитивні, але і негативні зміни в різних сферах 
соціального життя [14, с. 4]. Значні труднощі в при-
стосуванні до вимог сучасного складного економічно-
го, політичного, духовного життя випробовують під-
літки. Девіантна поведінка підлітків є, з одного боку, 
результатом різноспрямованих за змістом і формам 
реалізації процесів, що відбуваються в суспільстві в 
цілому, з іншого боку, тих змін, які відбуваються в се-
редовищі найближчого оточення: у сім’ї, школі. Проте 
у такому разі саме соціальні проблеми є попереднім 
джерелом негативних тенденцій демографічних і ме-
дичних показників, і, як наслідок, підготовка вчителя 
до реалізації здоров’язбережувальних програм не по-
винна обмежуватися знаннями про здоровий спосіб 
життя, а ґрунтуватися на всебічному розгляді соціалі-
зації дитини у сфері його розумової, етичної, культур-
ної і соціальної діяльності. 

По-друге, особисте здоров’я, як показав Є.М.Осин, 
пов’язано із змістовними, структурними і динаміч-
ними характеристиками системи взаємозв’язків лю-
дини з світом і опосередковане суб’єктивними пере-
живаннями свідомості життя або втрати сенсу [10, 
с. 17]. Результатом культурної травми, пов’язаної з 
радикальною перебудовою всіх суспільних відносин, 
відмовою від старих цінностей, впровадженням в со-
ціальну практику нових ціннісних орієнтацій, стали 

істотні збої ідентифікації, деідеологізації і депатріо-
тізації суспільного життя, конфлікт особистих і сус-
пільних інтересів [16, с. 5]. Глобалізаційний контекст 
суспільства надає індивідам можливість піти від цих 
проблем, розірвавши ідентифікаційні зв’язки. Однією 
з моделей відходу від реального життя є віртуальне 
життя у мережі Інтернет, повсюдне розповсюдження 
Інтернет-аддікції, гаджет-аддікції, кібер-аддікції се-
ред підлітків і молоді. 

По-третє, необхідно відзначити, що соціально-
політична трансформація українського суспільства 
відбувається на тлі світових глобалізаційних процесів 
в умовах економічної кризи. Дані процеси руйнують 
основи соціальної ідентифікації суспільства. Батьки, 
люди старшого покоління певною мірою виявилися 
«заручниками» трансформаційних процесів в україн-
ському соціумі. На думку Е.М.Осина, опинившись в 
ситуації свободи, люди часто виявляються нездібни-
ми до встановлення осмислених взаємин з світом, ре-
алізація яких тільки і відкриває можливість до власне 
людського існування [10, с. 3]. Аномія як соціальний 
феномен пострадянського суспільства впливає на со-
ціальне здоров’я населення, прояви деструктивної і 
асоціальної поведінки. 

Крім того, ефективність інституційних перетво-
рень багато в чому залежить від якості людського по-
тенціалу, стану суспільної свідомості, спрямованос-
ті духовної життєдіяльності суспільства. Сучасний 
педагог, людина, яка «вводить» дитину в соціальне 
середовище, в першу чергу повинен сприяти форму-
ванню у школяра готовності до усвідомленого життя 
як запоруки збереження власного здоров’я та здоров’я 
оточуючих. Розвинуті в суспільстві негативні явища 
– соціальна апатія мас, правовий нігілізм, корупція, 
цинізм і аморальність, – пов’язані саме з деформа-
цією духовної сфери і впливають на стан особистого 
здоров’я. Сучасна молодь, що потрапила в ситуацію 
соціокультурного перелому, сьогодні зазнає значні 
труднощі в соціальній адаптації, що веде до порушень 
фізичного, психічного і соціального здоров’я. 

Соціальна практика сучасної України достатньо 
чітко показує, що на зміну одним соціальним пробле-
мам постійно приходять інші, невирішеність однієї 
проблеми формує безліч інших соціальних проблем, 
недостатня увага до соціального проектування у ми-
нулому приводить до серйозних наслідків в майбут-
ньому. В сучасних макросоціальних обставинах не-
достатня увага до професійної підготовки майбутніх 
учителів, перш за все до рішення питань збереження, 
зміцнення і формування здоров’я учнів, гарантує сер-
йозні наслідки в найближчому майбутньому.

Педагогічна стратегія здоров’язбереження в кон-
тексті протидії проявів аномії передбачає, на наш 
погляд, системну діяльність у напрямках норматив-
ного регулювання всіх елементів навчальної та ви-
ховної діяльності (від регламенту освітньої діяль-
ності, виконання вимог санітарно-гігієнічних умов 
до обов’язковій наявності шкільної форми), залучен-
ня батьків до всіх аспектів шкільного життя, розви-
ток зв’язків з громадою, відновлювання найкращих 
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традицій патріотичного, духовного та естетичного 
виховання, шкільного самоврядування, послідовне 
сприяння здоров’язбережувальної соціалізації дітей 
та підлітків.

Висновки.
Аналіз особливостей здоров’язбережувальної ді-

яльності в умовах аномії визначив актуальність до-
сліджень щодо педагогічного контексту соціальної 
аномії; необхідність вивчення питань щодо аномії, 
її впливів на соціальне, психічне і фізичне здоров’я 
молоді; необхідність формування педагогічної стра-
тегії здоров’язбереження в контексті протидії про-
явів аномії. Уявлення про процеси аномії і глобальної 
трансформації українського соціуму, ролі науково об-
ґрунтованої організації процесу здоров’язбереження 
в позитивному розвитку і збереженню соціального 
здоров’я молоді необхідно вводити в зміст професій-
ної підготовки майбутніх учителів як теоретичний 
концепт педагогічної здоров’язбережувальної діяль-
ності.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем особливостей 
здоров’язбережувальної діяльності вчителя загально-
освітнього навчального закладу.
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Психолого-педагогічна характеристика адаптивних  
рухливих ігор глухих дітей молодшого шкільного віку

Івахненко А.А.
Класичний приватний університет

Анотації:
Проводиться психолого-педагогіч-
не й медико-біологічне обґрунту-
вання використання спеціально 
адаптованих рухливих ігор у пси-
хофізичному розвитку глухих дітей 
молодшого шкільного віку. Визна-
чається значення рухливих ігор як 
засобу фізичного виховання для 
даної категорії дітей. У результаті 
дослідження, встановлене оздо-
ровче, освітнє, виховне й корекцій-
не значення адаптованих рухливих 
ігор глухих школярів молодших кла-
сів. Доведено, що адаптивні рухли-
ві ігри є дієвим засобом психофі-
зичного розвитку глухої дитини, які 
супроводжуються покращенням її 
пізнавальних здібностей. 

Ивахненко А.А. Психолого-педагогическая 
характеристика адаптивных подвижных 
игр глухих детей младшего школьного воз-
раста. Проводится психолого-педагогическое 
и медико-биологическое обоснование исполь-
зования специально адаптированных подвиж-
ных игр в психофизическом развитии глухих 
детей младшего школьного возраста. Опреде-
ляется значение подвижных игр как средства 
физического воспитания для данной катего-
рии детей. В результате исследования, уста-
новлено оздоровительное, образовательное, 
воспитательное и коррекционное значение 
адаптированных подвижных игр глухих школь-
ников младших классов. Доказано, ято адап-
тивные подвижные игры являются действен-
ным способом психофизического развития 
глухого ребенка, сопровождемые улучшением 
его познавательных способностей.

Іvahnenko A.A. Psycho-pedagogіcal 
characteristic of adaptive mobile 
games for deaf children of primary 
school age. Conducted psycho-ped-
agogical and medico-biological basis 
of usage specially adapted mobile 
games in the psychophysical develop-
ment of deaf children of primary school 
age. Determine the importance of mo-
bile gaming as a means of physical 
education for this children’s category. 
As a result of research found well-
ness, educational, educate and cor-
rectional importance of mobile games 
adapted deaf schoolchildren. Adaptive 
mobile games are effective media for 
psychophysical development of deaf 
children that brings to improvement of 
cognitions.

Ключові слова:
адаптація, фізична культура, рухли-
ві ігри, глухота, молодші школярі.

адаптация, физическая культура, подвижные 
игры, глухота, младшие школьники.

adaptation, physical education, mobile 
games, deafness, younger schoolchildren.

Вступ.1

З початком навчання глухої дитини у спеціальній 
школі цілком виправданою є концентрація уваги педа-
гогів на її пізнавальному розвитку. Проте пізнавальні 
здібності (мислення, сприймання, уявлення) невірно 
розглядати поза контекстом рухового розвитку тому, 
що рухові характеристики присутні у всіх видах ді-
яльності. Ще І.М. Сєченов вказував, що оптимізація 
рухової активності дітей є запорукою нормального 
розумового й фізичного розвитку [1].

Організація навчально-виховної роботи у спеціаль-
них закладах зумовлює проведення додаткових занять 
з дітьми для проведення корекційної роботи з метою 
розвитку слухового сприйняття та формування мов-
лення. Це сприяє зниженню рухливості дітей, що при-
зводить до розвитку у них гіподинамії та інших нега-
тивних наслідків. Цю проблему ускладнює відсутність 
належної кількості спеціальної навчально-методичної 
літератури по фізичному вихованню дітей з вадами 
слуху, тому педагогам буває важко підібрати зміст за-
нять та методичних прийомів, здійснити корекційну 
роботу тощо. Слід зазначити, що уроки фізичної куль-
тури не дозволяють компенсувати дефіцит рухової 
активності глухих школярів. Специфіка навчання цих 
дітей рухливих дій полягає у застосуванні специфіч-
них форм мовлення, комплексному поєднанні різних 
засобів навчання та спрощенні словарно-граматичних 
форм. Виходячи з цього багато часу приділяється по-
ясненню навчального матеріалу, що призводе до зни-
ження моторної щільності занять з фізичної культури. 
Крім того, наші педагогічні спостереження свідчать, 
що під час такого роду занять основна увага вчите-
ля зосереджується тільки на навчанні і вдосконаленні 
техніки рухів окремих видів спорту [2].

З огляду на вищезазначене необхідно внести сут-
тєві корективи щодо проведення фізкультурних за-

© Івахненко А.А., 2010

нять з глухими дітьми та підвищення їх фізкультурно-
спортивної активності й зацікавленості.

Сучасні наукові дослідження й педагогічні спосте-
реження свідчать, що найефективнішими засобами 
розвитку рухових якостей, покращення психоемо-
ційного стану дітей молодшого шкільного віку є рух-
ливі ігри [3]. Під час рухливих ігор, діти засвоюють 
життєво необхідні рухливі навички, вміння, а також 
розвивають морально-вольові якості. Спілкування з 
іншими дітьми протягом спільної ігрової діяльності – 
одна з необхідних умов прояву і розвитку рухливих і 
пізнавальних здібностей дитини. Більшість науковців 
сходяться на думці, що гра як структурна модель по-
ведінки дитини, є засобом оволодіння нею навколиш-
ньої дійсності і підготовки до її перетворення.

Глуха дитина пізнає навколишній світ через гру так 
само, як і нормально розвинута. Разом із тим, незва-
жаючи на важливе значення рухливих ігор у розвитку 
глухих дітей, у процесі їх навчання та виховання в спе-
ціальних закладах освіти їм не приділяється належної 
уваги. Основними причинами цього є недостатність 
часу відведеного на них під час фізкультурних захо-
дів, майже цілковита відсутність науково-методичної 
літератури щодо організації та методики проведення 
рухливих ігор з даним контингентом дітей, а також не 
адаптованість традиційних рухливих ігор до психофі-
зичних особливостей розвитку глухих [4].

Робота виконана за планом НДР Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: психолого-педагогічне та 

медико-біологічне обґрунтування використання спе-
ціально адаптованих рухливих ігор у психофізичному 
розвитку глухих дітей молодшого шкільного віку під 
час занять фізичною культурою у спеціальних закла-
дах освіти. Визначення значення адаптованих рухли-
вих ігор як засобу фізичного виховання для глухих ді-
тей початкової ланки навчання.
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Завдання дослідження: 1. Проаналізувати загаль-
ну та психолого-педагогічну літературу з теорії й 
практиці застосування рухливих ігор та визначити їх 
значення у корекційно-педагогічній роботі з глухими 
дітьми молодшого шкільного віку. 2. Теоретично об-
ґрунтувати зміст адаптивних рухливих ігор як засобу 
корекції психофізичного розвитку глухих учнів мо-
лодших класів.

Методи дослідження: для розв’язання поставле-
них завдань нами застосовувалися теоретичні методи 
дослідження: вивчення й аналіз науково-методичної 
літератури, навчальних програм і нормативних до-
кументів з навчально-виховної роботи у спеціальній 
школі, узагальнення психолого-педагогічного досвіду 
з проблеми дослідження.

Результати дослідження.
Рухливі ігри – складна рухова, емоційно забарвле-

на діяльність. Зумовлена точно встановленими прави-
лами, які допомагають виявити її кінцевий підсумок 
або кількісний результат.

Це один із важливих засобів всебічного виховання 
глухих дітей молодшого шкільного віку. Характерна 
особливість їх – комплексність впливу на організм і 
на всі сторони особистості дитини. У грі одночасно 
здійснюється фізичне, розумове, моральне виховання, 
корекція й розвиток порушених функцій, а також со-
ціалізація дітей з особливими потребами [5].

Активна діяльність рухового характеру і позитив-
ні емоції, викликані нею, підсилюють усі фізіологічні 
процеси в організмі, поліпшують роботу усіх органів 
і систем.

Гра включає всі види природних рухів: ходьбу, 
біг, стрибки, метання, лазіння, вправи із предмета-
ми, а тому є незамінним засобом фізичного вихован-
ня дітей.

Несподівані ситуації, що виникли під час гри, при-
вчають дітей доцільно використовувати набуті рухові 
навички і уміння.

У рухливих іграх створюються найсприятливіші 
умови для виховання фізичних якостей (сили, швид-
кості, витривалості, спритності, гнучкості). Напри-
клад, для того щоб втекти від ведучого, потрібно вия-
вити спритність, а рятуючись від нього, бігти якомога 
швидше. Діти, захоплені змістом гри, можуть викону-
вати одні і ті ж рухи з інтересом і до того ж багато 
разів, не помічаючи втоми. А це врешті решт сприяє 
розвитку витривалості.

Під час гри діти діють відповідно до правил-вимог, 
які обов’язкові для всіх учасників. Правила регулю-
ють поведінку гравців і сприяють виробленню таких 
моральних якостей, як взаємодопомога, колективізм, 
чесність, дисциплінованість. Разом з тим потреба ви-
конувати правила, а також переборювати перешкоди, 
неминучі під час гри, сприяє вихованню вольових 
якостей – витримки, сміливості, рішучості. Все це 
дуже важливо для подальшої інтеграції глухої дитини 
у соціум.

В іграх виховується любов до праці. Підготовка 
місць для проведення ігор, роздавання і прибирання 
спортивного обладнання, або нескладний його ремонт, 

ускладнення правил гри, введення нових перешкод – 
усе це готує дітей до праці та ін. видів діяльності.

В іграх дитині доводиться самій вирішувати, як ді-
яти, щоб досягти певної мети. Швидка і часом неспо-
дівана зміна умов змушує дітей шукати усе нові і нові 
шляхи вирішення завдань, які постають перед ними. 
Саме це сприяє розвитку самостійності, активності, 
ініціативи, творчості та кмітливості.

Деякі ігри допомагають дитині розширювати та по-
глиблювати свої уявлення про навколишню дійсність. 
Виконуючи різні ролі, зображуючи різноманітні дії, 
діти на практиці використовують свої знання про по-
ведінку тварин, птахів та комах, про явища природи, 
про засоби пересування, про сучасну техніку („Кіт та 
миші”, „Гуси-гуси”, „Естафета на лижах”).

При правильній організації гри діти набувають на-
вичок культурної поведінки, у них формуються понят-
тя про взаємини людей і почуття високої відповідаль-
ності за свої вчинки. Гра є також одним з найкращих 
засобів відпочинку, тобто виконує основні завдання 
рекреації.

Спеціально адаптовані рухливи ігри мають оздо-
ровче значення яке полягає в тому, що вони спрямова-
ні на збереження та зміцнення здоров’я глухої дитини, 
профілактику вторинних відхилень та супутніх захво-
рювань, а також:

сприяють гармонійному розвитку організму шко-
ляра;

формують правильну поставу;
загартовують організм;
підвищують працездатність та опірність до впливу 

зовнішніх негативних факторів;
підвищують рівень психоемоціного благополуччя 

глухої дитини.
При правильній організації занять із урахуванням 

структури дефекту, анатомофізіологічних й психоло-
гічних особливостей глухих дітей молодшого шкіль-
ного віку, стану розвитку їх психомоторної сфери, 
особливостей мовленневого розвитку, спеціально 
адаптовані рухливі ігри позитивно впливають на ріст, 
розвиток і зміцнення кістково-зв'язкового апарата, 
м'язової системи, на формування правильної постави 
у дітей вищезазначеної категорії, а також підвищують 
функціональну діяльність організму. Під впливом фі-
зичних вправ, застосовуваних в іграх та естафетах, 
активізуються всі види обміну речовин (вуглеводний, 
білковий, жировий і мінеральний). М'язові наванта-
ження стимулюють роботу залоз внутрішньої секреції 
[4,5].

Ігри та естафети з активними, енергійними, ба-
гаторазово повторюваними руховими діями, але не 
пов'язані із тривалою однобічною силовою напругою 
(особливо статичною) роблять тренувальний вплив 
на організм дітей. Крім того, рухливі ігри позитивно 
впливають на нервову систему глухих школярів. Для 
цього керівник зобов'язаний оптимально дозувати на-
вантаження на пам'ять і увагу граючих, будувати гру 
так, щоб вона викликала у гравців позитивні емоції. 
Оскільки функціональний і емоційний підйом, що ви-
никає в глухих дітей у процесі гри, робить потужний 
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оздоровчий вплив на організм даної категорії дітей.
Великий оздоровчий ефект має проведення рухли-

вих ігор на свіжому повітрі незалежно від пори року. 
Це зміцнює мускулатуру, покращує діяльність ди-
хальної, серцево-судинної системи, стимулює обмінні 
процеси, позитивно впливає на нервову систему, по-
кращує стан імуної системи й тим самим підвищує 
опірність організму до простудних захворювань.

Також, адаптивні рухливі ігри зменьшують наслід-
ки гіподінамії в учнів спеціальних шкіл-інтернатів. Це 
гарний активний відпочинок після тривалої розумової 
діяльності. Тому їх доречно проводити на шкільних 
перервах та по закінченні уроків під час прогулок на 
свіжому повітрі [5].

Адаптивні рухливи ігри мають освітнє значення 
для глухих дітей початкової ланки навчання. Систе-
матичне їх застосування значно розширює рухливі 
можливості дітей, забезпечує повноцінне засвоєння 
життєво важливих рухів – стрибків, бігу, метання та 
ін. В ігрових умовах ці рухи удосконалюються і пе-
ретворюються в навички, що дає можливість вико-
нувати рухові дії, незважаючи на зміну оточуючого 
середовища. Одночасно вдосконалюються сприйман-
ня і реагування – важливі завдання в повсякденному 
житті, розвивається вміння аналізувати і приймати 
правильне рішення, що позитивно впливає на форму-
вання розумових процесів [5].

Гра моделює багато видів спортивної діяльності, 
дає простір для розвитку основних природних рухів, 
а тому і є ефективним засобом засвоєння таких розді-
лів шкільної програми, як легка атлетика, гімнастика, 
спортивні ігри.

Рухливі ігри розвивають здатність адекватно оці-
нювати просторові й часові відносини, одночасно 
сприймати багато різної інформації й реагувати на 
сприйняте.

Не менш важливі ігри з різними дрібними пред-
метами. Вправи з м'ячами, мішечками та ін., підвищу-
ють шкірянотактильну й м’язоворухову чутливість, 
удосконалюють рухову функцію рук і пальців, що має 
особливе значення для школярів молодших класів.

У рухливих іграх учасникам доводиться виконува-
ти різні ролі (водящего, судді, помічника судді, орга-
нізатора гри й т.д.), що розвиває в них організаторські 
навички.

Також, під час проведення рухливих ігор з глухи-
ми дітьми можна відилити спеціально-освітнє значен-
ня тому, що адаптивні рухливі ігри сприяють розвитку 
мовлення, опануванню спортивною термінологією, 
термінами, що позначают предмети обладнення та ін-
вентаря, які необхідні для повноцінного і самостійно-
го життя глухих, а також вивченню правил змагань.

Отже, освітнє значення ігор полягає в тому, що вони:
формують рухові уміння і навички із бігу, стрибків, • 
метання;
дають основи знань та мовленнєвий матеріал з фі-• 
зичної культури і спорту.

Виховне значення ігор пов’язане з характером ру-
хової діяльності, яка проходить у змінних умовах і 
при активній співдружності гравців. Зміст гри – це бо-

ротьба з перешкодами, які постійно виникають. За та-
ких умов правильне керівництво поведінкою гравців 
сприяє вихованню моральних та вольових якостей. 
Серед них найактивніше формуються колективізм, 
дисциплінованість, організованість, ініціативність, 
рішучість, сміливість, наполегливість. Однак необ-
хідно враховувати, що гострота змагань не повинна 
роз'єднувати граючих. У колективній рухливій грі 
кожний учасник наочно переконується в перевагах за-
гальних, дружних зусиль, спрямованих на подолання 
перешкод і досягнення загальної мети. Добровільне 
прийняття обмежень дій правилами, прийнятими в ко-
лективній рухливій грі, при одночасному захопленні 
грою дисциплінує учнів [5].

Керівник правильно розподіляя ігрові ролі в колек-
тиві, привчає граючих до взаємоповаги під час спіль-
ного виконання ігрових дій та до відповідальності за 
свої вчинки.

Грі властива протидія одного гравця іншому, однієї 
команди – іншої під час виникнення різноманітних за-
вданнь, що вимагають миттєвого рішення. Для цього 
необхідно в найкоротший строк оцінити навколишнє 
оточення, вибрати найбільш правильну дію й викона-
ти її. Так рухливі ігри сприяють самопізнанню.

Не менш важливим є виховання любові до рідного 
краю. Для цього використовують українські народні ігри, 
обряди та забави, які передають традиції нашого народу.

Слід відмітити, що усі рухливі ігри прививають 
любов до щоденних і систематичних занять фізични-
ми вправами, бажання займатися фізичною культу-
рою, привчають глухих дітей долати психічні і фізичні 
навантаження, створюють у них бадьорий настрій [4]. 
А ігри, що вимагають творчого підходу, завжди будуть 
цікавими й привабливими для її учасників.

Крім того рухливі ігри та естафети у великому сту-
пені сприяють вихованню фізичних якостей: швидко-
сті, спритності, сили, витривалості, гнучкості, і, що 
важливо, ці фізичні якості розвиваються в комплексі.

Більшість рухливих ігор потребує від учасників 
швидкості. Це гри, побудовані на необхідності миттє-
вих відповідей на звукові, зорові, тактильні сигнали, 
ігри з раптовими зупинками, затримками й поновлен-
ням рухів, з подоланням невеликих відстаней у най-
коротший час.

Обстановка, яка постійно змінюється під час про-
ведення гри, швидкий перехід учасників від одних ру-
хів до інших сприяють розвитку спритності.

Для виховання сили добре використовувати ігри, 
що вимагають прояви помірних по навантаженню, ко-
роткочасних швидкісно-силових напруг.

Рухливи ігри з багаторазовими повтореннями на-
пружених рухів, з постійною руховою активністю, що 
викликає значні витрати сил і енергії, сприяють роз-
витку витривалості [4].

Удосконалювання гнучкості відбувається в іграх, 
пов'язаних із частою зміною напрямку рухів.

Таким чином, виховне значення ігор полягає в 
тому, що вони:

комплексно виховують такі фізичні якості, як сила, • 
витривалість, швидкість, спритність, гнучкість;
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виховують морально-вольові якості;• 
дають основи знань з валеології, народознавства, іс-• 
торії рідного краю;
виховують любов до щоденних і систематичних за-• 
нять фізичною культурою.

Корекційним значенням адаптивних рухливих ігор 
для глухих дітей молодшого шкільного віку є розви-
ток під час ігрової діяльності вестибулярної функції, в 
тому числі просторової орієнтації, раціонального роз-
поділу фізичних зусиль, швидкості рухових реакцій за 
вибором, рухової пам’яті, вільного керування темпом 
рухів, силою. Спеціально адаптовані до данної катего-
рії дітей рухливі ігри мають потужний арсенал впливу 
на організм дитини, розширюють діапазон можливос-
тей рухової сфери, порушеної внаслідок дефекту. Це 
позитивно впливає на розвиток мовлення і незміннно 
супроводжується відповідним удосконаленням за-
лишкового слуху. У процесі ігрової діяльності м’язова 
активність стимулює фізичні процеси, формуючи но-
вий функціональний стан, який характерізується при-
стосуванням до дефекту, компенсацією порушених 
функцій та адаптацією, в тому числі й слухового ана-
лізатора [2].

Таким чином, корекційне значення ігор склада-
ється у:

нівелюванні різниці у стані розвитку психомоторної • 
сфери глухих дітей молодшого шкільного віку та їх 
однолітків зі збереженим слухом;
корекції вад розвитку основних рухових власти-• 
востей з урахуванням можливостей вдосконалення 
компенсаторних функцій збережених аналізаторів.

Висновки.
Виходячи з вищезазначеного можна зробити ви-

сновки про те, що адаптивні рухливі ігри є дієвим за-
собом психофізичного розвитку глухої дитини та по-
кращення її пізнавальних здібностей.

Правильно організовані адаптивні ігри мають 
оздоровче, освітнє, виховне та корекційне значення 
для данної категорії дітей. Оздоровче значення адап-
тивних рухливих ігор полягає у зміцненні здоров’я 
дітей, загартуванні, формуванні правильної постави, 
профілактиці вторинних відхилень, підвищенні пра-
цездатності й опірності до впливу зовнішніх негатив-
них факторів та підвищенні рівня психоемоційного 
благополуччя глухої дитини. Освітнє значення роз-
кривається у формуванні рухових умінь й навичок із 
бігу, стрибків, метання та у наданні основ знань та 
мовленнєвого матеріалу з фізичної культури і спорту. 
Виховне значення адаптивних рухливих ігор полягає 
у комплексному вихованні фізичних та морально-
вольових якостей, підвищенні мотивації щодо сис-
тематичних занять фізичною культурою. Корекційне 
значення спеціально адаптованих рухливих ігор глу-
хих дітей молодшого шкільного віку складається у 
нівелюванні різниці у стані розвитку психомоторної 
сфери глухих дітей молодшого шкільного віку та їх 
однолітків зі збереженим слухом та максимально мож-
ливої корекції вад розвитку основних рухових влас-
тивостей з урахуванням можливостей вдосконалення 
компенсаторних функцій збережених аналізаторів.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку розробки організаційно-методичного забез-
печення цього процесу з урахуванням психофізичних 
особливостей розвитку дітей даної нозологічної групи.
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К вопросу об эффективности сочетанной реабилитации  
больных хронической ишемической болезнью сердца  

со стабильной стенокардией II-IІІ ФК пожилого возраста
Котко Д.Н., Левон М.М., Ершова Г.С.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Рассмотрены методические под-
ходы к реабилитации больных 
хронической ишемической бо-
лезни сердца со стабильной сте-
нокардией II-IІІ ФК старше 60 лет 
общепринятым медикаментоз-
ным лечением в сочетании с фи-
зическими тренировками. Пока-
зано, что включение физических 
тренировок в комплекс лечебных 
мероприятий увеличивает эф-
фективность медикаментозного 
лечения. Определено, что про-
грамма тренировок должна бази-
роваться на общих положениях 
их проведения с учетом возраста 
больных.

Котко Д.М., Левон М.М., Ершова Г.С. До 
питання про ефективність поєднаної ре-
абілітації хворих хронічною ішемічною 
хворобою серця зі стабільною стено-
кардією II-IІІ ФК похилого віку. Розгляну-
ті методичні підходи до реабілітації хворих 
хронічною ішемічною хворобою серця зі 
стабільною стенокардією II-IІІ ФК старше 60 
років загальноприйнятим медикаментозним 
лікуванням в поєднанні з фізичними трену-
ваннями. Показано, що включення фізичних 
тренувань в комплекс лікувальних заходів 
збільшує ефективність медикаментозного 
лікування. Визначено, що програма трену-
вань повинна базуватися на загальних по-
ложеннях їх проведення з урахуванням віку 
хворих.

Kotko D.N., Levon M. M, Ershova G. S. 
To the question on efficiency of reha-
bilitation sick of the chronic ischemic 
heart trouble with stable stenocardia 
II-IІІ FK of advanced age. Methodical ap-
proaches of rehabilitation the patients of 
a chronic ischemic heart trouble to stable 
stenocardia II-IІІ FK are considered at se-
nior 60 years to the chosen standard medi-
cal treatment in a combination to physi-
cal trainings. It is shown that inclusion of 
physical trainings in a complex of medical 
actions of patients increases efficiency of 
medicamentous treatment. It is defined 
that training programs should rest upon 
the general approaches of its implementa-
tion with a glance of age of sick.

Ключевые слова:
реабилитация, хроническая ише-
мическая болезнь сердца, пожи-
лой возраст.

реабілітація, хронічна ішемічна хвороба 
серця, похилий вік.

rehabilitation, a chronic ischemic heart 
trouble, advanced age.

Введение.1

Хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) 
является основной причиной инвалидизации и смерт-
ности населения старше 60 лет. Поэтому вопросы реа-
билитации больных этим заболеванием имеют важное 
социальное и медицинское значение. В то же время 
до настоящего времени возрастные особенности про-
ведения реабилитации таких больных не выяснены, не 
определены возможности различных методов реабили-
тации больных ХИБС в гериатрии. Особенно это отно-
сится к немедикаментозным методам реабилитации.

Из немедикаментозных методов наиболее физио-
логичным и наиболее доступным методом реабилита-
ции больных ХИБС являются физические трениров-
ки, которые в настоящее время широко применяются 
для реабилитации больных ХИБС среднего возраста. 
Однако физической реабилитации больных ХИБС по-
жилого возраста до сих пор уделялось недостаточно 
внимания.

В настоящей работе нами осуществлено лечение 
больных ХИБС со стабильной стенокардией ІІ-ІІІ ФК 
пожилого возраста дифференцированно выбранным 
антиангинальным препаратом – анаприлином в дозе 
20 мг 3 раза в сутки в течении 4 недель (методом пар-
ных велоэргометрий). Все обследованные поделены 
на две группы. Первая группа – 20 больных старше 60 
лет, которые принимали только медикаментозное ле-
чение. Вторая группа – 20 таких же больных, с вклю-
чением в реабилитацию, помимо медикаментозного 
лечения, физической реабилитации.

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было изучить эффективность 

комплексного общепринятого лечения в сочетании с 
дифференцированно выбранной физической реабили-

© Котко Д.Н., Левон М.М., Ершова Г.С., 2010

тацией больных ХИБС со стабильной стенокардией 
II-III ФК пожилого возраста.

Задачи работы: 
изучить показатели системы кровообращения и эф-• 
фективность в первой группе больных.
изучить показатели системы кровообращения и эф-• 
фективность во второй группе больных.

Материал и методы исследования. С учетом пато-
физиологических особенностей системы кровообра-
щения у больных ХИБС старше 60 лет, определенных 
на основании многолетних исследований 400 здоро-
вых людей различного возраста (от 20 до 89 лет) и 400 
больных ХИБС такого же возраста и возможностей 
выполнения различных упражнений этими людьми, 
была разработана программа физической реабилита-
ции больных ХИБС старше 60 лет с различной толе-
рантностью к физической нагрузке.

Результаты исследований.
Больные, включенные в исследование проходили 

курс тренировок в условиях стационара в течение 4 
недель, под руководством врача 5 раз в неделю. Учи-
тывались как основные принципы построений про-
граммы тренировок для больных ХИБС, так и особен-
ности реакции пожилого организма на физическую 
нагрузку. В уроке выделялась вводная, подготовитель-
ная, основная и заключительная части. 

Движения, включаемые в вводную часть, спо-
собствуют умеренному оживлению деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, 
создают бодрое настроение. Все упражнения этой 
части для лиц пожилого и старческого возраста про-
стые, легко выполняемы и совершаются в медленном 
или среднем темпе. В подготовительную часть входят 
упражнения общеразвивающие и дыхательные, про-
стейшие игры, упражнения для рук и ног.

В связи с увеличением с возрастом периода враба-
тывания, вводная и подготовительная части занятия у 
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лиц пожилого возраста являются крайне необходимы-
ми, длительность их составляет не менее 35% от об-
шей длительности урока, что на 10-15 минут больше, 
чем для больных среднего возраста. В основной части 
(40% длительности занятия) применяются в основном 
упражнения с ритмичными динамическими сокраще-
ниями больших мышечных групп с целью достиже-
ния необходимого уровня ЧСС и энергетических за-
трат. Удлиняется заключительная часть урока (до 25% 
длительности занятий), с включением упражнений 
на расслабление возбудимости сердечнососудистой и 
дыхательной систем, создание благоприятных усло-
вий для восстановительного периода и отдыха.

Основной задачей при проведении тренирующих 
занятий является адекватная дозировка интенсив-
ности выполняемой нагрузки. В наших занятиях эта 
задача решалась путем выбора адекватного трени-
рующего режима по результатам пробы с пороговой 
физической нагрузкой на пике действия медикамен-
тозных средств.

Перед началом курса тренировок определяется 
уровень пороговой нагрузки методом велоэргоме-
трии. Отобраны больные II-III функционального клас-
са с пороговой толерантностью к нагрузке до 55 Вт. 
Программа занятий прилагается (табл.1).

Важным показателем, позволяющим контроли-
ровать допустимый уровень физической нагрузки 
во время проведения тренировок,  является частота 
сердечных сокращений. Допустимая тренирующая 
частота сер дечных  сокращений для больных ХИБС 
пожилого возраста определяется по формуле:

ЧСС трен. = ЧСС покой  +  0,5  
(ЧСС пороговая – ЧСС покой) или 

ЧСС трен. = ЧСС покой + 70 %   
от ЧСС пороговой

Адекватность нагрузки во время занятий контро-
лировалась с по мощью электрокардиографии (отсут-
ствие депрессии сегмента SТ на 1 мм и более). 

При проведении тренировок допускали доведение 
физического состояния больного до максимального 
уровня, опираясь на данные ЧСС в условиях покоя и 
при пороговой нагрузке на пике действия медикамен-
тозных средств. 

Изучаемые параметры при выполнении пробы с 
физической нагрузкой

ЭКГ регистрируется в 12 общепринятых отведе-
ниях в исходном состоянии лежа, сидя, на велоэрго-
метре в отведениях I, II, III, V1, V4, V6 на аппарате 6 
NЗК-3. Для регистрации ЭКГ в процессе проведения 
нагрузки использовались I, II, III, V1, V4, V6 и для теле-
электрокардиографии в отведении МС5 (головка ру-
коятки грудины – место грудного отведения V5). Это 
отведение более чувствительно в смысле выявления 
смещения сегмента SТ и обеспечивает оптимальную 
амплитуду зубца R, что позволяет изучить при выпол-
нении пробы состояние биоэлектрических процессов 
миокарда. В исходном состоянии и во время физиче-
ской нагрузки при помощи телеэлектрокардиографа 
регистрировалась ЭКГ. Контролировался восстанови-
тельный период до нормализации ЭКГ.

При проведении исследования контролировалось 
артериальное давление крови методом Короткова в 
исходном положении сидя, на велоэргометре, на 2-ой, 
4-ой минутах каждой ступени физической нагрузки, а 
также на 1, 3, 5, 7, 10, 15 минутах восстановительного 
периода.

Показатели функционального состояния сердечно-
сосудистой системы по данным инструментальных 
методов исследования указывают на более значитель-
ное улучшение функционального состояния системы 
кровообращений под влиянием комбинированной ре-
абилитации медикаментозными средствами в сочета-
нии с дифференцированно выбранными физическими 
тренировками по сравнению с изолированной терапи-
ей медикаментозными средствами (рис.1, рис.2).

Под влиянием комплексной реабилитации у 25 % 
больных 2-й группы наблюдалось улучшение биоэлек-
трической активности сердца, вследствие чего наблю-
далось увеличение амплитуды зубца Т в большинстве 
отведений электрокардиограммы после курса комби-
нированной реабилитации (в 1-й группе у 15%).

Под влиянием курса комбинированной реабили-
тации во второй группе в условиях покоя отмечалось 
более значительное уменьшение частоты сердечных 
сокращений по сравнению с изменением этого пока-
зателя под влиянием курсового лечения медикамен-
тозными средствами. Данные представлены на рис. 3.

Обращало на себя внимание более значительное 
снижение, уже в условиях покоя, систолического арте-
риального давления крови (рис.3). Более значительно 
снижается двойное произведение, характеризующее 
потребность миокарда в кислороде (рис.4).

Этот факт свидетельствует об увеличении эконо-
мичности работы сердца. Происходит более значи-
тельное снижение, чем при лечении медикаментозны-
ми средствами, минутного объема кровообращения. 
Этот эффект обусловлен уменьшением частоты сер-
дечных сокращений. Что касается ударного объема, 
его величина существенно не изменилась, хотя и име-
ла тенденцию к повышению. Приведенные резуль-
таты исследования показывают, что уже в условиях 
покоя отмечается улучшение состояния системы кро-
вообращения.

Динамика толерантности к физической нагрузке 
под влиянием комбинированной реабилитации указы-
вает на отчетливый положительный эффект проведен-
ного лечения: толерантность к физической нагрузке 
увеличивалась по сравнению с лечением только меди-
каментозными средствами. На высоте пороговой на-
грузки не отмечено достоверных изменений частоты 
сердечных сокращений, минутного и ударного объема 
крови, артериального давления крови. Если учесть, что 
мощность пороговой нагрузки увеличилась, становит-
ся очевидный экономизирующий эффект лечения.

При пороговой-стандартной нагрузке произошло 
уменьшение частоты сердечных сокращений, артери-
ального давления крови. За счет этих эффектов умень-
шилась потребность миокарда в кислороде. 

Благоприятное влияние на систему кровообраще-
ния физических тренировок, согласно данным  лите-
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Таблица 1
Комплекс упражнений для больных ХИБС пожилого возраста  

с толерантностью к физической нагрузке до 55 Вт в течении 5 минут

№ 
п/п

Исходное 
положение Содержание упражнения Время вы-

полнения

Энерго-
затраты в 1 
мин (ккал)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1 стоя Ходьба пружинистым шагом на носках, на пятках, на 
внутренних и наружных сводах 1 мин 1,7

2 стоя Потягивание, попеременно поднимая руки вверх 30 сек 0,56
3 стоя Вращение в плечевых суставах 35 сек 0,99

4 стоя Поворот туловища влево, руки в стороны – вдох, ис-
ходное положение – выдох. То же вправо 30 сек 0,56

5 стоя Вращение в голеностопных суставах, не отрывая стоп 
от пола 35 сек 0,33

6 стоя Маховые движения попеременно расслабленной 
ногой 35 сек 1,16

7 стоя
Из исходного положения на счет 1-2-3-4 перейти в по-
ложение «ласточка», удержать поднятую ногу на счет 
1-2-3-4, затем поменять опорную ногу

40 сек 2,0

8 стоя Ходьба 20 сек 1,5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

9

Работа на тредмиле до ЧСС составляющей сумму 
исходной ЧСС и 70% прироста ЧСС при пороговой 
нагрузке на пике действия медикаментозных средств 
(измерение ЧСС каждые 5 мин)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

10 стоя Вращение тазом по 6 раз вправо и влево (руки на 
пояс, на плечи, на голову) 1,5 мин 2,1

11 стоя Медленные повороты головы вправо и влево 30 сек 0,85

12 стоя Игра с мячом – броски снизу вверх, сверху вниз, 
правой рукой, левой рукой 1 мин 2,0

13 стоя Ходьба 30 сек 1,7
14 стоя Руки через стороны вверх – вдох, вперед вниз – выдох 30 сек 1,65

1 – наибольший эффект препарата; 2 – отсутствие эффекта;
∆% – сдвиг в % от исходной величины 

Рис 1. Изменение мощности и двойного произведения  
при пороговой нагрузке под влиянием медикаментозного лечения
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1 – наибольший эффект препарата
2 – отсутствие эффекта
∆% – сдвиг в % от исходной величины

Рис 2. Изменение гемодинамических параметров под влиянием стандартного лечения

1 – наибольший эффект препарата
2 – отсутствие эффекта
∆% – сдвиг в % от исходной величины

Рис 3. Изменение гемодинамических параметров под влиянием стандартного лечения  
в сочетании с физической реабилитацией
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ратуры, обусловлено несколькими факторами. Прежде 
всего это снижение активности симпатоадреналовой 
системы и уменьшение концентрации ренина и ан-
гиотензина в плазме. Известно также, что физические 
тренировки, увеличивая окислительный потенциал 
систем тканевого дыхания, содержания миоглоби-
на, количество митохондрий, способствует увеличе-
нию экстракции кислорода и увеличению артерио-
венозной разности содержания кислорода.

Выводы.
Программа тренировок должна базироваться на 

общих положениях их проведения с учетом возраста 
больных.

Включение в комплекс терапии физической реа-
билитации приводило к более значительному росту 
толерантности к физической нагрузке, чем при изоли-
рованной медикаментозной терапии.

Физические тренировки оказывали экономизи-
рующий эффект, обусловленный снижением частоты 
сердечных сокращений и уменьшением систоличе-
ского артериального давления крови.

Результаты исследования свидетельствуют о целе-
сообразности включения физической реабилитации в 
комплекс реабилитационных мероприятий больных 
ХИБС старше 60 лет. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения физической реабилита-
ции больных ХИБС старше 60 лет.
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1 – наибольший эффект препарата
2 – отсутствие эффекта
∆% – сдвиг в % от исходной величины

Рис 4. Изменение мощности и двойного произведения при пороговой нагрузке  
под влиянием медикаментозного лечения в сочетании с физической реабилитацией
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Становлення практики і стажування  
як форм науково-дослідницької діяльності студентів

Кузнецова В.М.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Розкрито питання історії становлен-
ня практики і стажування як форм 
організації науково-дослідницької 
діяльності студентів українських 
вищих професійних навчальних 
закладів наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ століття. Проаналізовано 
програми навчальної (у майстер-
нях закладів освіти), виробничої 
практики (на базі підприємств), 
переддипломного стажування. 
Особливістю професійної освіти 
без відриву від виробництва було 
те, що ті, хто навчався, проходи-
ли практику в процесі трудової 
діяльності на підприємствах. 
Обов’язковим було вивчення 
студентами під час стажування 
впливу професійної діяльності на 
особистісні якості і побут людини.

Кузнецова В. Н. Становление прак-
тики и стажировки как форм научно-
исследовательской деятельности студен-
тов. Раскрыто вопрос истории становления 
практики и стажировки как форм организации 
научно-исследовательской деятельности 
студентов украинских высших профессио-
нальных учебных заведений в конце ХІХ – в 
начале ХХ века. Проанализировано програм-
мы учебной (в мастерских образовательных 
заведений), производственной практики (на 
базе предприятий), преддипломной стажи-
ровки. Особенностью профессионального об-
разования без отрыва от производства было 
то, что те, кто учился, проходили практику в 
процессе трудовой деятельности на пред-
приятиях, обязательным было изучение сту-
дентами во время стажировки влияния про-
фессиональной деятельности на личностные 
качества и быт человека.

Kuznetsova V.N. Becoming of prac-
tice and internship as students  re-
search activity forms. In the article 
the author considered the becoming of 
practice and internship as students  re-
search activity forms at Ukrainian higher 
professional educational establishments 
at the end of ХІХ – at the beginning of 
ХХ century. The educational practice 
programs (in educational establishment 
workshops), production practice pro-
grams (on the basis of enterprises) and 
pregraduation internship are analysed. 
The special feature of in-service trade 
education for students was the practice 
in the process of labour activity at the 
enterprises. The students studying of 
professional activity influence on per-
sonal qualities and the way of life was 
obligatory during internship.

Ключові слова:
науково-дослідницька діяльність, 
студент, практика, стажування.

научно-исследовательская деятельность, 
студент, практика, стажировка.

research activity, student, practice, in-
ternship.

Вступ.1

Законодавством України (Законом України «Про 
освіту», Національною доктриною розвитку освіти 
в Україні, концепціями національного виховання, пе-
дагогічної освіти та ін.) визначено пріоритет науки, 
наголошено на необхідності стимулювання розвитку 
студентської науки, практичній спрямованості профе-
сійної підготовки, формуванні необхідних компетен-
цій фахівців ще у період навчання.

Сучасні ґрунтовні дослідження А. Алексєєва, В. 
Андрущенка, В. Кременя та ін. присвячено методоло-
гії організації науково-дослідницької діяльності сту-
дентів вищих професійних навчальних закладів Укра-
їни. Певною мірою питання практичного навчання 
висвітлено в результатах наукових розвідок з історії 
вищої професійної освіти – у процесі висвітлення пи-
тань підготовки наукових кадрів, витоків становлення 
мережі закладів професійної освіти в історії педаго-
гічної думки України, історичного аналізу раціональ-
ного управління науково-дослідною роботою студен-
тів, становлення закладів і установ для підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних кадрів, узагальнен-
ня творчого доробку окремих педагогів в організацію 
студентської науки (В. Бабич, М. Іванов, Г. Єфіменко, 
Я. Звігальський, О. Микитюк, І. Прокопенко, Я. Ряп-
по, С. Сірополко, О. Сухомлинська).

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є дослідження питання історії 

становлення практики і стажування як форми орга-
нізації науково-дослідницької діяльності студентів 
українських вищих професійних навчальних закладів 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.

© Кузнецова В.М., 2010

Результати дослідження.
Проведене узагальнення організації науково-

дослідницької діяльності студентів вищих професійних 
навчальних закладів досліджуваного періоду доводить, 
що були особливості реалізації завдань і змісту такої 
діяльності в ході практики і стажування студентів. 

Так, установлено, у 1883 – 1919 рр. для покращен-
ня кадрового складу викладачів попечительські ради 
вищих професійних навчальних закладів щосеместру 
обирали з кращих магістрів по два претенденти і від-
ряджали коштом навчального закладу за кордон для 
методичного і наукового стажування майбутніх ви-
кладачів упродовж двох років [1, 167]. Цей факт до-
водить міркування про те, що викладачі, професори 
у ході стажування, практики подавали студентам по-
зитивний приклад наукового сумління. 

Програми наукового стажування передбачали такі 
розділи: 
1) точне формулювання науково-дослідницької ро-

боти, вказівка про зв'язок з основними фундамен-
тальними і прикладними курсами; мета наукового 
відрядження та її із завданнями факультету;

2) обсяг і характер усіх теоретичних (перекладів 
наукової літератури, нормативних документів) і прак-
тичних (переважно – ознайомлення, ілюстрування) 
робіт, тривалість їх виконання, суть наукових досяг-
нень студентів і викладачів (здебільшого – у вигляді 
наукового звіту, статті, тексту публічної лекції, ча-
стини дисертації);

3) каталоги довідкової наукової літератури, публікацій 
у популярних періодичних виданнях з опрацьованої 
теми, наукової проблеми [1, 187].
Результати наукових закордонних відряджень 

обов’язково заслуховувалися на засіданнях профіль-
них відділів, зборах наукових об’єднань.

Крім цього, досліджені матеріали підтвердили, що 
влітку для студентів усіх відділень технічних інститу-
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тів запроваджувалися практичні заняття. Виробнича 
практика проходила на фабриках, заводах, будівни-
цтвах, залізницях, студенти агрономічного відділення 
працювали на дослідному полі, агродослідній станції, 
в агрономічній лабораторії. Програми виробничих 
практик передбачали науково-дослідницькі проектні 
завдання [3, 7].

Навчальна практика проводилась протягом тре-
тього триместру (влітку), а стажування – наприкінці 
строку навчання. Після успішного стажування присво-
ювалась певна кваліфікація (інженера, педагога, еко-
номіста тощо). Встановлено, що в організації науково-
дослідницької діяльності студентів під час практики 
на перший план виступали: наявність господарсько-
економічних можливостей, які могли пов’язати інсти-
тут з реальним життям і виробництвом (виробничі 
підприємства, що як належали інститутам і використо-
вували для практичного навчання студентів).

Навчання, науково-дослідницька і громадська ді-
яльність професорів ставилися в контекст загального 
розвитку народного господарства. Студенти гостро 
відчували на собі вплив соціальних змін, виступали 
безпосередніми учасниками їх. Заняття проходили 
на основі практичного вивчення виробничих проце-
сів. З початку 1920-их рр. основними серед них були 
лабораторно-бригадний метод, дальтон-план, практич-
ні вправи, проектні заняття і стажування. Навчальний 
рік тривав 10 місяців і поділявся на триместри, між 
якими влаштовувалися двоє двотижневих та одномі-
сячні канікули. Академічні заняття організовувалися 
таким чином, що в кожному триместрі охоплювалося 
конкретне навчальне і дослідницьке завдання, навко-
ло якого групувалися наукові питання, які й визначали 
набір основних курсів, програму і зміст практики, ста-
жування. У перших двох триместрах переважали тео-
ретичні заняття, оглядова практика у формі екскурсій, 
у третьому – самостійна виробнича і дослідницька.

Організаційна перебудова методичної роботи в за-
кладах вищої професійної освіти була закладена в Ко-
дексі законів про народну освіту УРСР, де було вказа-
но, що обов’язковим повинно стати введення «нових 
методів викладання, побудованих на зв'язку вироб-
ничих процесів (практика) з науковим і навчальним 
узагальненням цих процесів (теорія)» [2, 5]. Загаль-
не керівництво організаційно-методичною роботою 
здійснював державний науково-методичний комітет 
(НМК) Головпрофосу, який налічував 25-30 членів. 
НМК поділявся на секції, видавав бюлетень, мав свій 
керівний орган – бюро НМК Головпрофосу [2, 5]. 

Отже, науково-дослідницька діяльність у ході на-
вчальної практики студентів організовували вже на 
початку 1920-х рр. 13 червня 1921 р. Мала колегія Го-
ловпрофосу прийняла рішення про проведення літньої 
практики в закладах професійної освіти [2, 12]. 4 травня 
1923 р. РНК УРСР прийнято рішення про обов'язкове 
проведення навчальної практики та стажування, а 27 
червня – про проведення виробничої практики студен-
тів вищих навчальних закладів [2, 12]. 

Але масова виробнича практика студентів у 1923 
р. закінчилась організаційним провалом, оскільки не 

були заздалегідь підготовлені місця на виробництві, 
не розроблено методику її проведення, а організація 
науково-дослідницької діяльності часто змістовно 
повторювала навчальні завдання. Враховуючи це, у 
вересні – жовтні 1923 р. були створені Центральна 
комісія Головпрофосу з проведення виробничої прак-
тики та стажування й аналогічні комісії в наркоматах 
(останні були ліквідовані 14 січня 1926 р., а Централь-
на комісія отримала статус міжгалузевої) [2, 15]. 

Слід зазначити, що заяви на проходження практи-
ки та стажування, які робили комісії, задовольняли-
ся погано, що було наслідком слабкої організаційної 
роботи. Проте поступово ця робота налагоджувалась. 
Якщо в 1923 – 1 924 н.р. було задоволено 15 % заяв, 
1925 – 1926 н.р. – 65 %, то в 1927 – 1928 н.р. – вже 
майже 90 %. Багато студентів намагались організува-
ти проходження навчальної практики та стажування 
самотужки або за допомогою партійних та господар-
ських органів. 

Поряд з критичними зауваження, у ході досліджен-
ня віднайдено свідчення і позитивних змін. Так, на 
другому етапі заняття науково-дослідницькою діяль-
ністю під час практики проходили на основі практич-
ного вивчення виробничих процесів. У перший рік на-
вчання проводили оглядові екскурсії. Така діяльність 
на першому році навчання у період практиканства но-
сила переважно демонстративно-показовий характер, 
як елемент загального ознайомлення з виробництвом. 
Екскурсійний матеріал створював ту демонстративну 
обстановку, враження від якої полегшувало студентам 
вивчення наукового технічного матеріалу під час ау-
диторних занять.

На другому році практика давала можливість сту-
дентові ознайомитися з фактичним станом і організа-
цією роботи на виробництві, перевірити отриманий 
ним запас теоретичних знань у конкретній професій-
ній ситуації. Тому зміст і характер завдань передба-
чав виконання вправ, складання проектів і практичні 
заняття у навчально-допоміжних лабораторіях і май-
стернях.

На третьому році навчання практиканство носило 
спеціальний науково-дослідницький характер. Студенти 
виконували дипломну роботу або проект, зміст вироб-
ничої практики не вичерпувався питаннями технічного 
характеру, а доповнювався ретельним дослідженням 
економічної, господарської й організаційної частини 
підприємства, ознайомленням з професійним життям і 
побутом працівників обраної професійної галузі.

Стажування і практикантство були необхідною 
складовою педагогічного процесу у вищих навчаль-
них закладах. Стажерська робота, пов'язана зі спе-
ціальністю студента, була практичним додатком до 
основної навчальної і науково-дослідницької діяль-
ності студентів. Тому вона мала містити ті елементи 
самостійності й відповідальності, які характеризува-
ли роботу кваліфікованого фахівця. У стажерській ро-
боті студенти мали виявити організаційні навички. У 
програму стажування входили питання, які студенти 
не могли опрацювати у період навчальних аудиторних 
занять в інституті й під час практиканства.
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Узагальнення матеріалів з теми доводить, що крім 
стажування влаштовувалися загальні збори, на яких 
професори звітували про наукові результати, зачитува-
ли кращі студентські наукові твори. Професори словес-
ності, філософських і юридичних дисциплін, профіль-
них галузей у приватному і публічному спілкуванні 
зі студентами зобов’язувалися привчати останніх до 
вільного науково обґрунтованого викладу думок, живо-
го практичного використання наукових досягнень (на-
приклад, визначення властивостей насіння, вивчення 
властивостей вод, практичне дослідження історії, мови 
тощо). Для вищого результату організації науково-
дослідницької діяльності студентів в аудиторний час 
лекції інколи супроводжувалися репетиціями, що про-
довжувалися і під час стажування [4].

У програмах виробничих практик і стажування 
висувалися вимоги, які свідчили про орієнтування 
на організацію науково-дослідницької діяльності сту-
дентів: а) поглиблене знання певної великої галузі на-
родного господарства, що мала самостійне значення, 
зокрема технічне, економічне й організаційне; б) во-
лодіння достатньою теоретичною базою й навичка-
ми, необхідними для розв’язання конкретних питань 
професійно-виробничої галузі; в) уміння використо-
вувати отримані знання й навички для розв’язання на-
гальних наукових проблем, що були перспективними 
для народного господарства, тобто – володіння на-
уковим методом професійної діяльності і її науковою 
організацією.

Показовим уважаємо той факт, що зміст виробни-
чої практики не вичерпувався питаннями технічного 
характеру. Науково-дослідницька діяльність спрямо-
вувалася на систематичну професійну орієнтацію і 
професійне самовизначення студентів.

Практика і стажування проходили в допоміжних 
установах. Якщо мова йшла про індустріальний ін-
ститут, то відповідні фабрики, заводи, штольні й стан-
ції, що перебували в конкретній області, обслуговува-
лися інститутом і уважалися навчально-допоміжними 
установами. Матеріали науково-дослідницкої діяль-
ності допоміжних установ кожен інститут міг вико-
ристовувати як безпосередній навчальний матеріал з 
метою ознайомлення студентів з технікою, економі-
кою, організацією виробництва в реальних обстави-
нах, експериментальну лабораторію – для постановки 
ряду питань навчально-дослідницького характеру, і, 
нарешті, як підприємства, де студенти могли проходи-
ти виробничу практику й стажування.

Сукупність спеціальних завдань взаємодії вищого 
навчального закладу і суспільних культурних орга-
нізацій у досліджуваний період визначалася такими 
практичними рекомендаціями, які передбачали враху-
вання досвіду організації практичної і соціально цін-
ної науково-дослідницької діяльності американських 
університетів, коли професори працювали одночасно 
в господарських установах району або цілого штату; 
утворення лабораторій й консультативних бюро, які 
проводили різні культурні і просвітні заходи; влашту-
вання спеціальних курсів, на яких підвищували ква-
ліфікацію місцевих працівників; видання популярних 

видань, поширення серед населення або робітників 
корисних знань, що підвищувало культуру місцевого 
краю; студенти, як робітники, брали участь в культур-
них і просвітніх заходах.

Установлено, що в сільськогосподарських інсти-
тутах проводилася агрокультурна пропаганда, в ін-
ститутах народної освіти – утворювалися педагогічні 
об'єднання, в межах яких студенти розробляли напря-
ми методичної й експериментально-педагогічної ро-
боти у технікумах і масових школах. Форми й масш-
таб цього впливу, ступінь участі в ньому студентства 
й професури, методи роботи повинні були врахувати 
під час складання навчального плану, тому що такі до-
слідницькі завдання уважалися складником основної 
роботи інституту.

Висновки.
Отже, у досліджуваний період було сформовано 

основні три види практики: навчальна (у майстернях 
закладів освіти), виробнича (на базі підприємств), пе-
реддипломне стажування. Особливістю професійної 
робітничої освіти без відриву від виробництва було 
те, що ті, хто навчається, проходили практику в про-
цесі трудової діяльності на підприємствах. Крім цьо-
го, безпосередньою формою практичного навчання 
студентів на виробництві протягом 1920-х рр. було 
стажування, яке відбувалося після закінчення повно-
го курсу навчання для завершення підготовки у реаль-
них виробничих умовах на відповідній штатній посаді 
упродовж 1 – 2 років.

Перспективою подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні основних методів стажування студентів на-
прикінці ХІХ – на початку ХХ століття
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Психомоторна готовність дітей 5-6 років до навчання у школі
Лещинська К.О.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглядається взаємозв’язок 
фізичного та психічного розвитку 
старших дошкільнят та необхідність 
побудови програми управління 
психомоторним рівнем готовності до 
навчання в загальноосвітній школі 
засобами фізичного виховання. У 
дослідженні взяли участь 61 учень 
(33 хлопчика та 28 дівчат). За ре-
зультатами тесту Керна-Йїрасека 
37,7% дітей готові до навчання у 
школі, 42,6% дітей мають серед-
ню готовність та 19,7% не готові до 
навчання. Мотометрична вправа 
«вирізання круга» була виконана 
52% дітей. За комплексною оцінкою 
лише 48% дітей можна вважати го-
товими до навчання у школі.

Лещинская Е.А. Психомторная готов-
ность детей 5-6 лет к обучению в школе. 
Рассматривается взаимосвязь физическо-
го и психического развития старших до-
школьников и необходимость построения 
программы управления психомоторным 
уровнем готовности к обучению в обще-
образовательной школе средствами физи-
ческого воспитания. В исследовании при-
няли участие 61 учащийся (33 мальчика и 
28 девочек). По результатам теста Керна-
Ирасека 37,7% детей готовы к обучению 
в школе, 42,6% детей имеют среднюю го-
товность и 19,7% не готовы к обучению. 
Мотометрическое упражнение «вырезание 
круга» было выполнено 52% детей. По ком-
плексной оценке только 48% детей можно 
считать готовыми к обучению в школе.

Leschinska K.O. Psychomotor avail-
ability for school education of 5-6 year 
old children. The relation of physical and 
mental development of senior preschool 
children is examined. The received re-
sults indicate the necessity of formation 
management program psychomotor level 
of availability for schooling with physical 
education means. The research involved 
61 children (33 boys and 28 girls). The 
school availability by Kern-Irasek test is 
attained 37,7% of children, 42,6% have a 
middle school availability and 19,7% are 
immature. The “Cut the circle” method 
was performed by 52% of children. The 
general assessment shows only 48% of 
children have sufficient availability for 
school education.

Ключові слова:
психомоторика, готовність, до-
шкільнята, тест Керна-Йїрасека, 
мотометричний тест, фізичне 
виховання.

психомоторика, готовность, дошкольни-
ки, тест Керна-Ирасека, мотометричес-
кий тест, физическое воспитание.

psychomotor, availability, preschool chil-
dren, Kern-Irasek test, moto-metric test, 
physical education.

Вступ.1

Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти пе-
редбачають орієнтацію на особистість дитини, створен-
ня сприятливих умов для формування у неї незалежної 
спрямованості, самосвідомості, позитивної самооцін-
ки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто 
її оточує, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, 
потреб, характеру, пізнавальних, психічних процесів. 
З огляду на це особливого значення набуває проблема 
індивідуалізації освіти дітей дошкільного віку. 

Доцільність здійснення індивідуального підходу 
розглядалась ще в роботах педагогів-класиків. Про 
необхідність здійснення індивідуального підходу та 
особистісної орієнтації навчання в фізичному вихо-
вання зазначається в працях [3, 6, 12]: П.Ф. Лесгафта 
(1951), В.Г. Ареф’єва (1980р.), Д.В. Хухлаєва (1984), 
О.В. Дівиденко (1986), І.В. Бочинського (1991), А.М. 
Лящука (1999), Е.С. Вільчковський (1991, 1997), Т.Ю 
Круцевіч (2001 р), О.Д. Дубогай (2005). 

Аналіз наявних програм з фізичного виховання 
дітей 5-6 років свідчить про недостатнє урахуван-
ня індивідуального підходу при організації занять 
з фізичного виховання в умовах сучасного дошкіль-
ного навчального закладу. Не дивлячись на велику 
кількість робіт присвячених удосконаленню системи 
фізичного виховання (Козіброда Л., 2005; Поліщук 
В., 2008; Бондар О., 2009 та ін.), а також доведений 
взаємозв’язок між індивідуальними психологічними 
особливостями дитини з якістю, швидкістю, точніс-
тю та рівнем оволодіння нею фізичними навичками 
лише декілька авторів [4, 10] розглядають можливість 
диференціації навчання за критерієм розподілу дітей 
на підгрупи з урахуванням їх індивідуальних психо-
моторних профілів.

Індивідуальний підхід у процесі фізичного вихован-
ня дошкільників виражається у диференціюванні на-
вчальних завдань та шляхів їх викладання та виконання, 
норм фізичних навантажень та засобів їх регулювання, 
© Лещинська К.О., 2010

методів та прийомів дидактики відповідно до індивіду-
альних особливостей організму та психіки дитини. 

З огляду на ці проблеми, що мають суттєвий вплив 
на підвищення ефективності й якості навчання дітей 
дошкільного віку, найголовніше місце посідає забез-
печення психологічної та фізичної готовності дітей 
до школи, як необхідної передумови задовільного рів-
ня навчання – одне з основних завдань дитячого до-
шкільного закладу.

Таким чином сприйняття та обробка інформації в 
навчальному процесі в нових для дитини умовах за-
гальноосвітньої школи потребують підвищеного рів-
ня функціонування психофізіологічних механізмів 
організму дитини.  З точки зору структури організації 
обробки інформації, психомоторна діяльність дитини 
постає інтегральним результатом взаємодії моторної 
(м’язової) та центральної нервової (психічної) систем 
[5]. Ефективність психомоторної діяльності визнача-
ється функціональним станом моторної системи й не-
йродинамічних функцій. 

Для виконання цілісного процесу активно включа-
ється усе тіло, а для здійснення окремих актів та ру-
хів активізуються частини тіла з включенням більш 
дрібних м’язів кінцівок. Якість дії на кожному рівні 
активності стає залежною від мети пізнавальної ді-
яльності та ступеня розвитку кінестетичного апарату. 
Це дає можливість доводити існування взаємозв’язків 
між пізнавальними та моторними компонентами [10]. 
Основу для моторного завдання складає усвідомлений 
образ потрібних рухів, однак реалізації завдання пере-
шкоджають низка факторів: складність рухової систе-
ми людини (200 кісток, 600 м’язів та більш ніж 100 
ступенів свободи рухів), динамічний внутрішній стан 
зростаючого організму дошкільника та поступове 
формування його нервової системи, складність умов, 
у яких відбувається керування рухами, динаміка змін 
довколишнього середовища.

Рівень розвитку зорово-моторної координації є од-
ним з найважливіших психофізіологічних критеріїв 
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готовності дітей до навчання у школі. Добре розви-
нена моторика руки як і вміння уважно роздивлятися 
предмети є запорукою успішного оволодіння письма. 
Для розвитку цих навичок необхідний достатній сту-
пінь зрілості зорового аналізатора та певний рівень 
сили та витривалості дрібних м’язів кісті руки [13]. 
Однак, прояву лише цих якостей недостатньо, важли-
вим фактором є їх спільна співпраця, тобто коорди-
нація. Загальний розвиток психіки, моторики та мови 
обумовлює рівень функціональної готовності дитини 
до навчання.

Робота виконана за планом НДР Національного 
університету фізичного виховання і спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті. Аналіз досліджень в цій сфері ви-

значив необхідність побудови програми управління 
психомоторним рівнем готовності дошкільнят до на-
вчання в загальноосвітній школи засобами фізичного 
виховання. Однак, для визначення рівня психомотор-
ної готовності дитини до умов навчання  у школі не-
обхідно з'ясувати які системи тестів найбільш повно 
відбиватимуть рівень психомоторної готовності. Ви-
значення критеріїв психомоторної готовності 5-6 річ-
них дітей до навчання в школі і дослідити динаміку 
психомоторних показників даного  контингенту.

Методи дослідження: педагогічне тестування з 
визначенням рівня психомоторної готовності до на-
вчання в загальноосвітній школі дітей 5-6 років за 
допомогою тестів, що дають змогу виявити ступінь 
розвитку психіки і моторики дитини, її вміння зосе-
реджуватись, гальмувати на певний час рухову актив-
ність, без зайвого напруження зберігати робочу позу. 
До таких тестів відносяться:

Тест Керна-Ирасека (малюнок людини, змальову-
вання короткої фрази з 3 слів, змальовування групи 
точок).

Мотометричний тест (вирізування кола). Викону-
ється з двох спроб, виконаний тест свідчить про задо-
вільний рівень зрілості.

Результати дослідження. 
Для дослідження психомоторної організації дітей 

5-6 років нами використовувався діагностична систе-
ма вправ та завдань [2, 10]. 

У дослідженні психомоторної готовності до на-
вчання у школі взяли участь 61 учень старших груп 
дитячого садка, 33 хлопчика та 28 дівчат у віці 5,5 – 
6,5 років. Дослідження проводились в кінці навчаль-
ного року (травень 2010р.), коли дітьми була засвоєна 
програма розвитку для старшої групи.

Для обстеження ступеня зрілості центральної 
нервової системи, рівня розвитку дрібних м’язів кіс-
ті руки, другої сигнальної системи, сформованості 
тонких рухових координацій, здатність до копіюван-
ня, розвиток уяви, абстрактного мислення, вольових 
якостей діти виконували тест Керна-Йїрасека та мото-
метричний тест «вирізання круга» . 

Методика Керна-Йїрасека складається  з 3 завдань: 
малювання фігури людини, копіювання фрази з пись-
мових букв та змальовування групи точок в певному 
просторовому положенні. Кожна вправа оцінювалась 

по 5-бальній шкалі (найкраща оцінка – 1 бал), сума 
балів по 3 завданням представляє загальний результат 
тесту. 

Для виконання мотометричної вправи «вирізання 
круга» необхідно було вирізати коло за 1 хвилину (ди-
тині давали карточку із зображенням 7 кіл на відстані 1 
мм, середнє коло потовщене із діаметром 5 см). Якість 
вправи оцінювалась по наявності та величині відхи-
лень від потовщеного, центрального кола та  кількості 
кола, вирізаного за 1 хвилину (вважається виконаним, 
якщо дитина вирізала не менш 8/9 кола)

Дитина вважається готовою до навчання у школі, 
якщо вона отримала в сумі 3-9 балів за тест Керна-
Йїрасека та позитивний результат за мотометричний 
тест.

За показниками виконання тесту Керна-Йїрасека 
нами було виділено 3 групи дітей (рис. 1.): «готові» до 
навчання у школі набрали 3-5 балів, «середньо готові» 
до навчання – 6-9 балів, та «не готові» – 10 і більше 
балів.

В результаті проведених досліджень були встанов-
лені таки дані (рис. 2): лише 37,7% дітей, що обстежи-
лись (23 дитини) можна вважати готовими до навчан-
ня, при цьому серед хлопчиків цей показник нижчий 
(30,3% або 10 хлопчиків), ніж у дівчат (46,4% або 13 
дівчат). При цьому лише 9 дітей виконали цей тест на 
3 бали (найкращій із можливого результат). Середню 
готовність до навчання за даними обстеження показа-
ли 42,6% (26 дітей) – 45,5% серед хлопчиків та 39,3% 
серед дівчат. Серед дітей даної групи усі 3 завдання 
були виконанні в середньому на 2-3 бали, але найбіль-
ші ускладнення були при малюванні фігури людини, 
що свідчить про недостатній рівень уваги, неможли-
вість виділити деталі з загального образу. Не готови-
ми до навчання у школі виявилися 19,7% (12 дітей), з 
яких 8 хлопчиків та 4 дівчинки. 

За результатами виконання мотометричного тесту 
можна констатувати, що половина дітей вважається 
готовими до школи – 52% виконали цей тест без по-
милок, а 48% дітей припустилося великої кількість 
помилок, або не встигли за 1 хвилину виконати впра-
ву, що свідчить про недостатній рівень зорово-рухової 
координації, прояву вольових якостей.

Готовими до навчання у школі можна вважати ді-
тей, які набрали 3-9 балів за тест Керна-Йірасека, та 
справилися із виконанням мотометричного тесту [14]. 
За комплексною оцінкою результатів (рис. 3) психофі-
зіологічного тестування старших дошкільнят можна 
зробити висновок, що з 49 умовно готових до навчан-
ня дітей (за тестом Керна-Йїрасека) лише 29 дітей ви-
конали вправу вирізання круга. Це свідчить про те, що 
з загальної кількості дітей, які брали участь у дослі-
дженні, лише 48% вважаються готовими до навчання, 
при цьому найбільше ускладнення було при виконанні 
мотометричної вправи, що свідчить про недостатню 
фізичну готовність м’язів кісті руки, слабку коорди-
націю, недостатній прояв локальної сили, недостатнє 
відчуття часу та простору. Ці результати співпадають 
з даними інших дослідників [1, 11].
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Рис. 1. Характеристика дітей 6 років за показниками виконання тесту Керна-Йїрасека у 
співвідношенні хлопців (n = 33) та дівчат (n = 28).

Рис. 2. Характеристика дітей 6 років за показниками виконання тесту Керна-Йїрасека (n = 61).

Рис. 3. Комплексна оцінка результатів готовності 6 річних дітей до навчання у школі (n = 61).
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Висновки.
В науково-методичній літературі присутні дані до-

сліджень, які торкаються взаємозв’язку психічного і 
фізичного розвитку в процесі онтогенезу. Поступове 
ускладнення структури й змісту рухової діяльності, 
керування моторикою приймає характер розумової, 
інтелектуальної діяльності [8]. Спираючись на свій 
практичний досвід роботи Т. В. Поштарева зазначає, 
що розвиток рухової активності й пізнавальної ді-
яльності необхідно вирішувати як одне завдання. Ін-
тегральний підхід на заняттях з фізичного виховання 
в дитячому садку використовується не тільки для фі-
зичного, але й для психічного розвитку дітей [9]. 

Дослідження взаємовпливу моторики і активності 
психіки дошкільнят дозволяють прийти висновку, що 
зростання їх моторної самостійності, свободи рухів 
стимулює розвиток активності психіки, а остання, в 
свою чергу, сприяє ускладненню рухів. Позитивний 
вплив на формування психіки малюків, створення 
умов для самостійного виконання психомоторних дій 
через активізацію орієнтувально-дослідницьких рухів 
доводить доцільність визнання ідеї єдності розвитку 
та саморозвитку дитини дошкільного віку, як ґрунту 
розробки конкретних технологій виховання та на-
вчання [7].

Результати педагогічного тестування психомо-
торної готовності дітей 5,5 – 6,5 років до навчання у 
школі виявили, що половина дошкільнят на кінець на-
вчального року у старшій групі не досягає шкільної 
зрілості за рівнем розвитку зорово-моторної коорди-
нації.

З огляду на результати дослідження постає необ-
хідність розробки комплексу заходів, спрямованих на 
розвиток психомоторних функцій, систематизування 
фізичних навантажень за їх впливом на дитячий орга-
нізм, побудову програми управління психомоторним 
рівнем готовності дошкільнят до навчання в загально-
освітній школи засобами фізичного виховання.
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Здоров'я людини через призму моделі салютогенезу:  
теорія та практика

Лук’янченко М.І.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Анотації:
Вивчається салютогенетична мо-
дель здоров’я відомого соціолога 
медицини А. Антоновського. 
Аналізуються критерії даної моделі 
до визначення здоров’я людини. 
Розкривається зміст таких понять, як 
“загальні імунні засоби” та “почуття 
когеренції”, які є визначальними у 
питанні формування здорового спо-
собу життя. Доведено, що концепція 
салютогенетичної моделі здоров’я 
повинна бути теоретичною основою 
для формування здорового спосо-
бу життя людей різних вікових груп. 
Визначено, що почуття когеренції по-
зитивно впливає на здоров’я людини 
і допомагає їй впоратися зі стреса-
ми, а імунні засоби виступають для 
людини своєрідним потенціалом у 
боротьбі із хворобами.

Лукьянченко Н.И. Здоровье человека 
сквозь призму модели салютогенеза: 
теория и практика. Изучается салютоге-
нетическая модель здоровья известного 
социолога медицины А. Антоновского. Ана-
лизируются критерии данной модели, что 
касаются определения здоровья человека. 
Раскрывается суть таких понятий, как «им-
мунные средства» и «чувство когеренции», 
которые являются определяющими в во-
просе формирования здорового образа 
жизни. Доказано, что концепция салютоге-
нетической модели здоровья должна быть 
теоретической основой для формирования 
здорового образа жизни людей разных воз-
растных групп. Определено, что чувство 
когеренции положительно влияет на здоро-
вье человека и помогает ему справиться со 
стрессами, а иммунные средства выступают 
для человека своеобразным потенциалом в 
борьбе с болезнями.

Lukjanchenko M.I. Man’s health 
through the model of salutogenetic: 
theory and practice. In the article the 
salutogenetic model of famous medi-
cal sociologist A. Antonovsky has been 
studied. The criteria of researched 
model concerning to the definition of 
man’s health has been analyzed. The 
sense of such definitions as “general-
ized resistance resources” and “sense 
of coherence” which are prominent in 
the problem of the formation of health 
life has been revealed. Conception of 
the salutogenetic model of health must 
be a theoretical bases for healthy life 
style forming of people of different ages. 
Defined that a sense of coherence has 
a positive influence of human’s health 
and helps him to cope with stress. Re-
sistance resources are original potential 
in fight with disease.

Ключові слова:
здоров’я, модель салютогенезу, за-
гальні імунні засоби, почуття коге-
ренції.

здоровье, модель салютогенеза, иммунные 
средства, чувство когеренции.

health, salutogenetic model, generalized 
resistance resources, sense of 
coherence.

Вступ.1

Здоров’я населення – це один з основних показ-
ників економічного соціально-політичного, культур-
ного розвитку суспільства. Ідеї збереження здоров’я 
кожного громадянина певною мірою привертали ува-
гу суспільства у різні періоди його розвитку. На су-
часному етапі, коли Україна входить у новий період 
становлення усіх сфер соціального розвитку, пробле-
ма фізичного і духовного розвитку молоді, її станов-
лення як соціальної особистості, готової до активної 
участі у суспільному житті постає гостро актуальною. 
Тому формування цінності здоров`я на всіх рівнях є 
важливим завданням не тільки для школи, але й для 
держави в цілому. Виконання даного завдання, своєю 
чергою, передбачає переосмислення принципів здо-
рового способу життя населенням, відповідними дер-
жавними особами та педагогічною наукою.

У сучасному, інформаційно насиченому суспільстві 
з'являється все більше знань про те, як запобігти хво-
робам та продовжити людське життя. Ці знання за зміс-
том носять різний характер – медично-професійний, 
науково-технічний, суспільно-політичний, загально-
пізнавальний, навчально-освітній тощо. Якщо меди-
цина (заклади охорони здоров'я) пріоритетом своєї 
діяльності ставить порятунок людського життя та 
лікування людини, то інші інституції – сім'я, школа, 
церква, суспільство, держава – свої зусилля зосеред-
жують на вихованні здорового способу життя, ство-
ренні належних соціально-економічних, правових 
умов для якісного життя особистості.

Сучасні наукові дослідження доводять, що 
здоров’я людини є складним феноменом, що стано-
вить індивідуальну та суспільну цінність. Водночас як 
зазначає Н. Поліщук, що “здоров’я – явище системно-
го характеру, динамічне, що постійно взаємодіє з до-
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вкіллям, яке, у свою чергу, постійно змінюється” [6, 
с. 124]. Його також можна розглядати як філософську, 
соціальну, біологічну, медичну, психологічну, 
педагогічну категорії.

Тому й проблеми здоров’я людини на сьогод-
ні є предметом дослідження не тільки медиків 
(Г.Апанасенко [1], Т.Бойченко, І.Муравов, В.Петленко), 
але й соціологів (Д.Венедиктов [3], О.Яременко), пси-
хологів (В.Леві, А.Маслоу), педагогів (В. Горащук [4], 
С.Кириленко, В.Оржеховська [5], Г.Шевченко), філо-
софів (В.Климова, В.Скумін, Є.Спірін) тощо. Вони 
пропонують різні моделі здоров’я людини. Найбільш 
поширеними серед них є біомедична модель здоров’я 
(Ф.Капра) та голістична (цілісна) модель здоров’я 
(Л.Берталанфі, Ж.Бішоп). Біомедична модель здоров’я 
лежить в основі сучасної медицини і полягає у концеп-
ції лікування організму людини, зокрема різних його 
частин, в той час як голістична модель здоров’я поля-
гає в тому, що причини хвороби людського організму 
пов’язані не тільки із дисфункцією його окремих орга-
нів, але й умовами проживання людини, його середови-
щем, тому лікування повинно бути всеохоплюючим.

В кінці ХХ ст. з’явився ряд наукових досліджень, 
які стали переломними в науках про здоров’я. Йдеть-
ся про модель салютогенезу Аарона Антоновсько-
го, відомого соціолога медицини, яка в українських 
науково-педагогічних колах є малознаною. 

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є дослідження моделі салютогенезу 

А. Антоновського, аналіз її теоретичних основ та за-
стосування даної концепції на практиці.

Результати дослідження.
На думку вченого, біомедична модель здоров’я має 

у своїй основі патогенетичний підхід, суть якого поля-
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гає в тому, що нормальним станом організму є гомеос-
таз (тенденція до підтримання динамічної рівноваги 
в організмі), а у випадку її порушення слідує спроба 
приведення організму до рівноваги шляхом активіза-
ції власних регуляційних механізмів. Авторегуляційні 
механізми організму (імунні, ендокринні, нейропси-
хологічні) починають діяти при порушенні гомеоста-
зу. Таким чином, організм людини переходить у стан 
самодопомоги. Якщо ж йому не вдається самостійно 
повернутися до стану рівноваги, то виникають хворо-
би, лікування яких саме і передбачає заміну власних 
регуляційних механізмів на процес лікування.

Аарон Антоновський доходить висновку, що в ре-
зультаті такого підходу відбувається:

а) поділ людей на дві групи – здорових, гомеос-
таз організму яких не порушений, та хворих, здоров’я 
яких знаходиться під загрозою, і на лікування яких ви-
трачається більше суспільних коштів, ніж на систему 
суспільного здоров’я, діяльність якої розрахована на 
все населення, б) зосередження на причинах хвороб 
та чинниках, які створюють ризик їх виникнення, 
в) впевненість у тому, що причиною більшості хвороб 
є стреси, які є прямою загрозою здоров’ю, тому необ-
хідно створювати стерильне середовище [8, с. 146].

А.Антоновський пропонує інший підхід до тракту-
вання моделі здоров’я, відмінний від патогенетичного, 
хоча й не відкидає його цілком. Головним питанням у 
патогенетичному підході є питання, що є причиною 
хвороб і якими є чинники їх ризику? А.Антоновський 
відстоює салютогенетичний (від лат. salus – здоров’я, 
добре самопочуття, щастя) підхід до визначення 
здоров’я. Його суть полягає у тому, що нормальним 
станом організму є невпорядкованість, стан порушен-
ня гомеостазу, на який мають вплив як внутрішні, так 
і зовнішні чинники. Для прикладу, А.Антоновський 
звертає увагу на те, що людське життя – це своєрідна 
лінія, яка пролягає між двома крайнощами: повним 
здоров’ям та хворобою, яка загрожує життю (рис. 1).

Між двома крайніми точками знаходяться різні про-
міжні стани відносно здоров’я або хвороби. Територія 
здоров’я – це місце на лінії в конкретному часовому ви-
мірі. Його можна охарактеризувати об’єктивно (медич-
на діагностика) і суб’єктивно (з точки зору самого па-
цієнта). У зв’язку з тим, що місце перебування здоров’я 
на зазначеній вище лінії постійно змінюється, необхід-
но піклуватися про всю людську популяцію, яка зна-
ходиться на всій лінії, а не тільки про хворих людей, як 
вважають прихильники патогенетичного підходу.

Салютогенетична модель здоров’я прагне дати 
відповідь на декілька ключових питань: чому людям, 

які працюють у стресових умовах, вдається зберігати 
здоров’я або швидко його поновлювати у разі хворо-
би, та чому конкретна особа, незалежно від того, де 
вона знаходиться на лінії, рухається у напрямку пунк-
ту здоров’я. Намагаючись дати відповідь на ці два 
важливі питання, А.Антоновський визначив два нових 
поняття: загальні імунні засоби (generalized resistance 
resources – GBR) та почуття когеренції (sense of 
coherence – SOC). Загальні імунні засоби є своєрідни-
ми буферами для чинників ризику. Здебільшого ними 
є властивості, притаманні особистості, групі, їх серед-
овищу та культурі, які дають можливість уникнути 
стресу і дати собі раду в такий спосіб, аби запобігти 
трансформації напруження у стресовий стан. Такими 
імунними засобами є:

властивості людини – біологічні (генетичні, консти-• 
туціональні), психологічні (почуття самосвідомості, 
самоконтролю, знання) та міжособистісні;
фізичне середовище (природне та створене люди-• 
ною);
суспільно-культурні чинники – суспільна підтрим-• 
ка, релігія, культура, охорона здоров’я; матеріальні 
умови, професійне середовище.

Частина з цих засобів є спадковими (біологічними), 
однак більшість набувається у процесі розвитку особис-
тості та її соціалізації. Разом з тим, важливим для людини 
є уміння використовувати доступні їй заходи для підтри-
мування власного здоров’я. Це уміння тісно пов’язане з 
почуттям когеренції (зв’язність, послідовність доказів, 
аргументів), яке, на думку А.Антоновського, “є всебіч-
ною орієнтацією людини, що виражає ступінь, на якому 
людина має домінуюче, постійне, хоч і динамічне почут-
тя упевненості у тому, що:

проблеми, які з’являються в житті як із внутрішньо-• 
го, так і з зовнішнього середовища, мають передба-
чуваний, структурний і зрозумілий характер;
засоби, які дозволяють протистояти й розв’язувати • 
ці проблеми, є доступними;
боротьба з проблемами й негативними явищами • 
є для людини надзвичайно важливою і вимагає її 
безпосередньої участі”  [9, с. 16]

Почуття когеренції складається з трьох пов'язаних 
між собою компонентів:

усвідомленість, яка полягає у здобуванні людиною • 
всебічної, систематизованої інформації, завдяки чому 
в неї формується почуття, що вона може її зрозуміти, 
оцінити, передбачити (пізнавальна складова);
здійсненність – ступінь, на якому людині є доступ-• 
ними засоби для боротьби із викликами, що по-
стають на її шляху. Це впевненість у тому, що при 

Рис. 1.

Повне  
здоров'я

Хвороба, яка 
загрожує життю
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необхідності вона може використати ці засоби (як 
власні, так і зовнішні), та знає, до кого звернутися 
за допомогою. Завдяки цьому, людина не почуває 
себе безпорадною і бере активну участь у подоланні 
труднощів та розв'язанні проблем (інструментально-
пізнавальна складова);
смисл – ступінь, на якому людина усвідомлює, що її • 
життя має смисл, і що хоча б частину викликів і про-
блем, які ставить перед нею життя, вона може вирі-
шити самостійно. Завдяки високому почуттю смислу, 
дії людини стають усвідомленими і вмотивованими 
(мотиваційно-емоційна складова). Смисл є одним з 
найважливіших складників почуття когеренції.

Як засвідчують чисельні дослідження, почуття ко-
геренції позитивно впливає на здоров'я людини і допо-
магає їй впоратися зі стресами [10]. А.Антоновський 
вважає, що чим сильнішим є почуття когеренції, тим 
більше людина має шансів для переміщення себе на лінії 
у напрямку до точки «здоров'я». Адже при цьому людині 
легше уникати загроз і небезпек, вона уникає ризикова-
них ситуацій, краще дбає про своє здоров'я. Крім того, 
твердо оцінюючи причини стресів, яким важко запобіг-
ти, людина трактує їх не як загрози, що все паралізують, 
а тільки як проблеми, що вимагають додаткових витрат 
енергії для їх вирішення. Таким чином, імунні засоби 
виступають для людини своєрідним потенціалом, вона 
готова його використовувати для того, щоб самостійно 
давати собі раду у боротьбі із хворобами.

Формування почуття когеренції починається ще з 
дитинства і триває до часу, коли людина стає дорос-
лою, набувши певного життєвого досвіду та соціаль-
ного статусу. При цьому серед усіх елементів життє-
вого досвіду особливого значення набуває декілька:

зв'язаність досвіду (стійкість) – формування з цього • 
досвіду певної логічної цілісності, родинної тради-
ції, відсутність раптових життєвих несподіванок, 
сприяє розвитку компоненту розуміння;
рівновага між перевантаженням та недовантажен-• 
ням – розвиває почуття кмітливості, коли вимоги, 
які ставляться перед людиною від молодшого віку, 
відповідали її можливостям. Адже висока планка 
вимог може дати негативний результат так само, як 
недостатність стимулів може призвести до нудьги 
та спустошеності;
участь у прийнятті рішень – стимулює розвиток по-• 
чуття смислу. Особистість, яка творить дійсність, 
приймає важливі для себе рішення, розуміє свою 
роль і місце у суспільстві, має почуття високої від-
повідальності, а результати й ефективність її влас-
них рішень розвивають у неї переконання про смисл 
того, що вона робить.

Висновки.
Таким чином, можемо констатувати, що концепція 

салютогенетичної моделі здоров'я має всі підстави 
бути теоретичною основою для формування здорово-
го способу життя людей різних вікових груп.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших моделей, які можуть бути 
теоретичною основою для формування здорового 
способу життя людей різних вікових груп.
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Інтегруючий вплив рухової активності  
на адаптацію дітей молодшого шкільного віку

Лясота Т.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотації:
Показано рівень захворюваності 
та рухової активності дітей 6-7 
річного віку. Розкрито їх зв’язок 
з показниками фізичного стану. 
Наведено показники кількості дітей 
та їхніх батьків, які займаються 
фізичною культурою і спортом. 
Доведено, що вплив різноманітних 
факторів на здоров’я дитини 
залежить від способу життя, а 
оздоровчі ефекти спеціально 
організованих форм рухової 
активності зміцнюють її здоров’я 
та підвищують життєздатність. 
Виявлено, що невисока рухова 
активність знижує опірність до 
негативних впливів навколишнього 
середовища, а часті захворювання 
обмежують рухові дії.

Лясота Т. И. Интегрирующее влияние 
двигательной активности на адаптацию 
детей младшего школьного возраста. 
Показано уровень заболеваемости и двига-
тельной активности детей 6-7 летнего воз-
раста. Раскрыта их связь с показателями фи-
зического состояния. Приведены показатели 
количества детей и их родителей, которые 
занимаются физической культурой и спор-
том. Доказано, что влияние разнообразных 
факторов на здоровье ребенка зависит от 
образа жизни, а оздоровительные эффекты 
специально организованных форм двига-
тельной активности укрепляют его здоровье 
и повышают жизнеспособность. Выявлено, 
что невысокая двигательная активность сни-
жает сопротивляемость к негативному влия-
нию окружающей среды, а частые болезни 
ограничивают двигательные действия.

Liasota T. I. The integration effect of 
activity on adaptation of junior chil-
dren. The level of disease and activity 
of 6-7 years old children are shown. 
Their relation to indicator of physical 
state is presented. The indexes of a 
number of children and their parents 
that used to train sports and physical 
culture are shown in the article. It is 
proved that the influence of different 
factors on the child’s health depends on 
the way of life. Healthy effects of spe-
cially organized form of moving activity 
strengthening child’s health and rising 
up the viability. It is revealed that not 
high moving activity is bringing down 
resistibility to a negative influence of 
environment, and frequent illnesses are 
limiting moving actions.

Ключові слова:
інтеграція, рухова активність, 
адаптація.

интеграция, двигательная активность, 
адаптация.

integration, moving activity, adaptation.

Вступ.1

Основні біологічні потреби людини без яких лю-
дина загине – повітря, вода, їжа та рух. Загальновідо-
мо про користь фізичних вправ і рухової активності 
на організм, який підростає, на пристосування його 
до зовнішніх і внутрішніх змін. А недостатній вплив 
зовнішнього середовища, а саме зниження рухової ак-
тивності, що є сильним адаптивним значенням та при-
родною формою впливу навколишнього середовища 
на організм, може призвести до дезінтеграції організ-
му (2,141). За даними Новосьолової О.А. складність 
шкільної адаптації посилюється з зростаючим проти-
річчям між постійним погіршенням рівня здоров’я та 
підвищенням вимог до навчання.

Інтеграція забезпечує негентропічний потенціал 
організму, тобто здатність протистояти зовнішнім та 
внутрішнім факторам. Завдяки інтеграції досягається 
доцільність взаємодії органів та систем організму, а 
сам він добре пристосовується до умов зовнішнього 
середовища (2,78).

Дослідниками доведено (Т.Ю. Круцевич, 1999 
р.,2003 р.; В.В. Лисенко, 1999 р.; О. Дубогай, 2005р.), 
що організм дітей постійно потребує виконання рухо-
вих дій.

Підвищення життєздатності організму, збільшен-
ня оздоровчих можливостей (спортивно-оздоровчі 
заходи, фітнес центри і клуби, санаторно-курортні 
заклади) не зовсім дають шанс бути здоровим. Про-
грес в медико-біологічній сфері, застосування 
профілактично-оздоровчих заходів хоч і покращує 
життєздатність людини, але інформаційно-технічний 
прогрес послаблює зв’язок людини з зовнішнім серед-
овищем. А відтак змінюється спосіб життя, поведінка 
та звички. Всі науково-технічні блага, як комп’ютери, 
телевізори, автомобілі, літаки вкрай нам необхід-
ні сьогодні для швидкого пересування, отримання 
інформації та інших важливих потреб, порушують 
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зв’язок людини з навколишнім середовищем, збіль-
шується загроза здоров’ю саме дитини, яка ще росте і 
розвивається. І як наслідок природне середовище стає 
ворожим по відношенню до дитини.

Залишається без належної уваги дослідників важ-
ливий аспект даної проблеми це і створює потужне 
підґрунтя до розв’язання зазначеної проблеми.

Дослідження виконано згідно теми зведеного пла-
ну НДР в сфері фізичної культури і спорту на 2006-
2010 рр. на кафедрі «Теорії та методики фізичного ви-
ховання» НУФВСУ.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було виявлення інтегруючо-

го впливу рухової активності на структуру та функції, 
визначення кардинальних особливостей способу жит-
тя активності організму та адаптації дітей молодшого 
шкільного віку.

Завдання дослідження: 
Визначити рівень захворюваності дітей молодшого 1. 
шкільного віку;
Виявити взаємозв’язки рухової активності з показ-2. 
никами фізичного стану.
Матеріали і методи роботи: в досліджені вико-

ристовувалось анкетування, показники соматометрич-
них, фізіометричних та соматоскопічних величин, 
система оцінки адаптації до навчання за О. Дубогай 
і методика емоційно-кольорової аналогії за А.Н. Ла-
тошкіним.

Результати дослідження.
Дослідження проводилось в місті Чернівці на базі 

гімназії №5. В результаті проведеного опитування 
128 батьків, яке проводилось з метою вивчення рівня 
здоров’я було встановлено, що 25% дітей – часто хво-
ріють, причому хлопчиків (35) більше ніж дівчат (29); 
59,3% – 2-6 разів на рік та 15,6% – дуже рідко, а 25% 
дітей мають хронічні захворювання. Серед опитаних 
лише 26,5% дітей займаються фізичними вправами у 
вільний від навчання час. Серед видів рухової актив-
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ності діти віддають перевагу спортивно-бальним тан-
цям та різним видам єдиноборств. Термін занять до-
датковою руховою активністю коливається від трьох 
місяців до трьох років, тривалість занять складає пів-
тори години – два рази на тиждень. Натомість щоден-
на витрата часу:

на виконання домашніх завдань витрачається  – дві • 
години; 
на читання – півтори години; • 
на перегляд телепрограм, відео, комп’ютерних ігор • 
– 2 години. 

Окрім того, 53,1% дітей займаються додатково на 
факультативах з загальноосвітніх предметів,  25% від-
відують музичні заняття, художню та шахову школи 
по півтори години два-три рази на тиждень. Ці дані 
свідчать про те, що у режимі молодшого школяра 
в позаурочний час переважає статична розумово-
мистецька робота і триває 19 годин на тиждень, а 
організована рухова діяльність всього 3-4 години. Ці 
факти свідчать про формування тенденції, в рамках 
якої діти проводять малорухливий спосіб життя, а це 
в свою чергу погіршує стан їх здоров’я і призводить 
до дизадаптації дитини в умовах навчання та інших 
соціальних середовищах.

Підготовка до школи обов’язково має включати 
розвиток фізичних можливостей дитини, зміцнення та 
загартовування його організму. Педагоги давно відмі-
тили таку закономірність: спритна дитини, як прави-
ло розумна дитини. Регулярні заняття спортом в сім’ї 
дозволяють виростити навіть фізично ослаблених від 
народження дітей. Дані нашого опитування показу-
ють, що лише 37,5% батьків займались спортом в ми-
нулому і 9,37% – займаються зараз. А на сьогодні за-
ймаються фізичною культурою і спортом лише 6,25% 
сімейних пар з огляду на те, що це доволі молоді люди 
від 28 до 35 років. (табл.1)

Отже беручи до уваги те, що дівчатка і хлопчики у 
двічі менше займаються фізичною культурою і спор-
том ніж їхні батьки в минулому, то в майбутньому з 
покращенням умов праці, механізації багатьох трудо-
вих процесів – знизиться рухова активність і відповід-
но рівень енергетичних затрат. Так само у більшості 
батьків, та особливо сімейних пар, які не приділяють 
належної уваги  руховій активності, діти не відвід-
ують спортивних секцій, дозвілля проводять в низько 
активному руховому режимі.

Для дітей молодшого шкільного віку природною 
є потреба у високій рухової активності. Під руховою 
активністю розуміють сумарну кількість рухових дій, 
виконуваних людиною в повсякденному житті. При 
вільному режимі в літній час за добу діти 7-10 років 
здійснюють від 12 до 16тис. рухів. Природна добова 
рухова активність (ДРА) дівчаток на 16-30% нижче 
ДРА хлопчиків. Дівчата в меншій мірі виявляють ру-
хову активність самостійно, тому необхідно залучати 
їх до участі у рухливих іграх, в інших організованих 
формах фізичного виховання. 

Взимку рухова активність дітей знижується на 30-
45%, у цей час необхідно забезпечити дітям відповід-
но до їх віку та стану здоров'я достатній об’єм добової 

рухової активності. Після навчальних занять у школі 
діти повинні не менше півтора-двох годин проводити 
на свіжому повітрі у рухливих і спортивних іграх. 

Для визначення рівня рухової активності була про-
аналізована добова рухова активність дітей 6-7 років. 
В результаті ми визначили кількість часу, який при-
ходить на кожний рівень фізичної активності. На ба-
зовий рівень діти затрачали 11 год. 10 хв. або 46, 25% 
всього часу; на легкий рівень затрачалось 2 год. 50 хв. 
що складало 10, 04%; малий рівень фізичної актив-
ності складав 1 год. 20 хв. або 51%, а високий рівень 
– 1,10 хв. і 4,58% відповідно. 

Сучасна школа представляє підвищені вимоги, які 
пов’язані з необхідністю прискореного розвитку і роз-
ширення пізнавальних здібностей дитини. В дозвіллі 
дітей також переважають заняття, які не пов’язані з 
руховою активністю. Вимушене обмеження рухової 
активності дітей супроводжуються настільки сер-
йозними порушеннями з боку серцево-судинної, ди-
хальної та інших систем організму, зниженням його 
захисних сил, що потребує спеціальних засобів від-
новлення. Крім того, серед дітей, які поступили до 
школи більшість мають функціональні відхилення та 
хронічні захворювання. Посилену увагу привернуто 
з боку медичного контролю, що призвело до вели-
кої кількості дітей, які віднесені до підготовчої гру-
пи. Однак програма з фізичної культури орієнтована, 
головним чином на дітей, які віднесені до основної 
групи. Як наслідок  діти не справляються з програм-
ними нормативами, попадають в число «відстаючих», 
втрачають інтерес до уроків фізичної культури. Осо-
бливо актуальне питання наукового обґрунтування 
рухової активності, які б забезпечували  дітей мо-
лодшого шкільного віку стабільним рівнем здоров’я 
протягом всього навчального року (Полієвський, 
2006). Наші дослідження показали, що добова рухо-
ва активність дітей в середньому складає 2 години 18 
хвилин (±0,11). Також можна говорити що статевих 
відмінностей не виявлено, оскільки у дівчаток рухова 
активність складає 1,57±0,15 год/добу, а у хлопчиків 
2,02±0,25 год/добу, та невеликі діапазонні коливання. 
Таким чином, найбільшу частину в добі займає базо-
вий рівень фізичної активності. 

Окрім часових показників, визначені добові енер-
говитрати дітей даного віку, які в середньому скла-
дали 2363,1±43,1 Ккал., у хлопчиків вони складали 
2354,8±93,4 Ккал., у дівчаток – 2372,1±21,8 Ккал. 

Виявлено зв’язки рухової активності з показника-
ми фізичного стану (табл.2). При середньому (3,61) 
рівні адаптації дітей до навчання існує протилежний 
зв’язок з руховою активністю. Але доволі невисо-
кий інтеграційний зв’язок може бути пов’язаний зі 
зниженою руховою активністю, яка має велике адап-
тивне значення, впливу зовнішнього середовища на 
організм. При посиленій розумовій роботі в умовах 
гімназійного навчання призводить до дезінтеграції 
взаємозв’язків між показниками діяльності серця та 
реакціями артеріального тиску та споживання кисню.

Діти випробовують негативний вплив рухової не-
достатності, а достатня рухова активність полегшує 
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Таблиця 1
Показники кількості дітей та їхніх батьків, які займаються фізичною культурою і спортом

Період занять фізичною культурою і спортом Мати
п=64

Батько
п=64

Сім’я
п=64

Дівчатка
п=29

Хлопчики
п=35

Активно займалися фізичною культурою і спортом  
в минулому 40,6% 34,3% - - -

Займаються фізичною культурою і спортом зараз 6,25% 12,5% 6,25% 20,6% 31,4%

Таблиця 2
Зв’язок рухової активності з показниками фізичного стану

Показники фізичного стану Середнє значення,  
m

Стандартне 
відхилення, ±δ

Коефіцієнт 
кореляції, r

Адаптація до навчання, бали 3,61 0,62 -0,338
ІК (Індекс Кердо) 1,10 0,26 -0,382
КЕК (коефіцієнт економізації 
кровообігу) 3667,78 883,15 0,224

МСК (максимальне споживання 
кисню) 48,57 10,95 -0,203

Захворюваність (кількість днів за 
навчальний рік) 24,64 12,60 0,245

ЧСС (частота серцевих скорочень 
в спокої) 100,16 11,95 0,328
АТ систолічний 109,62 15,91 0,282
АТ діастолічний 72,62 14,30 0,292
Фізична підготовленість, бали 1,82 0,42 0,201

роботу апарату кровообігу, робить роботу серця більш 
економною, підвищує ефективність його діяльності та 
адаптує серце до різних життєвих умов (2,185с.).

Можна припустити, що рухова активність і фі-
зична підготовленість тісно взаємопов’язані, але ви-
явлений невисокий рівень кореляції (r=0,201). Наші 
результати збігаються з даними літератури (1,76с.), 
причини настільки слабкого взаємозв’язку не вияс-
нені. Інтегруючий зв’язок рухової активності і рівня 
захворюваності (r= 0,245) також показують невисокий 
рівень кореляції. Можна припустити, що невисока ру-
хова активність знижує опірність до негативних впли-
вів навколишнього середовища, а часті захворювання 
обмежують рухові дії. Вплив різноманітних факторів 
на здоров’я залежить від поведінки, а саме від спосо-
бу життя – 49-53% (Буліч, Муравов, 2003). Оздоровчі 
ефекти спеціально організованих форм рухової актив-
ності, які зміцнюють здоров’я дитини і підвищують 
його життєздатність.

Висновки.
Необхідність пристосування до нових умов і нової 

діяльності, висока ціна, яку «платить» організм дитини 
за успіхи у навчанні, визначають доцільність ретель-
ного врахування всіх факторів, які сприяють адаптації 
дитини до школи та, навпаки, які уповільнюють її, за-
важають адекватному пристосуванню. Чим складніші 
соціальні вимоги та спрощені умови праці, тим більші 
вимоги вони пред’являють організму і тим активніше 
мають функціонувати біологічні механізми. 

Динаміка інтеграційних впливів по даній проблемі 
в перспективі наших подальших досліджень.
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Методи професійно-прикладної фізичної підготовки  
студентів вищих навчальних закладів економічного профілю

Маляр Е.І., Маляр Н.С., Будний В.Є.
Тернопільський національний економічний університет

Анотації:
Розглянуто напрямки профе-
сійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів з пере-
важним використанням засо-
бів футболу. Подано методи 
професійно-прикладної фі-
зичної підготовки студентів. 
Зазначено, що застосування 
методу колового тренування 
сприяє розвитку дисципліно-
ваності, сумлінності, чесності, 
раціональному використанню 
часу. Підкреслено, що у на-
вчанні слід забезпечувати най-
коротший шлях до засвоєння 
запланованих знань, умінь і 
навичок, удосконалення фі-
зичних якостей.

Маляр Э.И., Маляр Н.С., Будный В.Е. Ме-
тоды профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов выс-
ших учебных заведений экономическо-
го профиля. Рассмотрены направления 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов с преобладающим ис-
пользованием средств футбола. Представ-
лены методы профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. Указано, 
что применение метода круговой тренировки 
оказывает содействие развитию дисципли-
нированности, добросовестности, честности, 
рациональному использованию времени. 
Подчеркнуто, что в обучении следует обе-
спечивать кратчайший путь к усвоению за-
планированных знаний, умений и навыков, 
усовершенствование физических качеств.

Maliar E.I., Maliar N.S., Budnyy V.E. 
Methods of the professional-applied 
physical preparation of students of 
higher educational establishments 
of economic type. Is considered the 
directions of professionally-applied 
physical preparation of students with 
the prevailing use of facilities of foot-
ball. Are presented the methods of pro-
fessionally-applied physical preparation 
of students. It is indicated that applica-
tion of method of the circular training is 
rendered by an assistance development 
of discipline, honesty, honesty, rational 
use of time. Underline, that in teaching 
it is necessary to provide a short cut to 
mastering of the planned knowledge, 
abilities and skills, improvement of 
physical qualities.

Ключові слова:
методи, футбол, професійний, 
якості, студент, економіст.

методы, футбол, профессиональный, каче-
ства, студент, экономист.

methods, football, professional, 
qualities, student, economist.

Вступ. 1

Кожна професія вимагає від людини високого рівня 
розвитку фізичних і психічних якостей, прикладних на-
вичок. У зв’язку з цим виникає потреба профілювання 
процесу фізичного виховання під час підготовки моло-
ді до праці, зіставлення загальної фізичної підготовки 
зі спеціальною – професійно-прикладною [1-3].

Проблема професійно-прикладної фізичної під-
готовки (ППФП) студентів завжди була в центрі ува-
ги науковців. Сьогодні розроблено чимало програм 
ППФП з комплексним використанням засобів спор-
тивних ігор, аеробіки, легкої атлетики. Ефективними 
є навчальні програми фізичного виховання на основі 
лише одного виду спорту. Так Лукавенко Е.Г. пропо-
нує оптимізувати процес фізичного виховання май-
бутніх терапевтів використовуючи засоби спортивно-
го орієнтування; Гумен В., Завійська Н., Лукасевич Л. 
стверджують, що використання шейпінг-програм по-
кращує фізичну підготовленість та успішність студен-
ток комерційної академії; з метою покращення пси-
хофізичних якостей майбутніх педагогів Драчук А.І. 
розробив програму фізичного виховання на основі 
спортивної гри баскетбол. Ефективність використан-
ня засобів футболу для покращення психофізичних 
якостей людини довели результати наукових дослі-
джень Гагаєвої Г.М., Без’язичного Б.І. 

Проте, цілеспрямоване використання засобів 
футболу для розвитку професійно важливих якостей 
(ПВЯ) студентів економічних спеціальностей не до-
сліджувалось, але є актуальним, оскільки особливості 
професійної діяльності економіста вимагають від ньо-
го дисциплінованості; сумлінності; наполегливості; 
емоційної стійкості; високих показників функцій ува-
ги та пам’яті; стійкості до виконання довготривалої 
монотонної роботи; ініціативності; розвитку еврис-
тичних здібностей; продуктивності, аналітичності та 
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оперативності мислення; спостережливості. Розвиток 
цих та інших професійно важливих якостей вимагає 
розробки спеціальної програми підготовки економіс-
та, важливим компонентом якої є його ППФП.

Для створення ефективної програми розвитку ПВЯ 
студентів економічних спеціальностей необхідним є 
здійснення правильного підбору відповідних методів 
їхньої ППФП.

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета  дослідження полягає у визначенні методів 

професійно-прикладної фізичної підготовки майбут-
ніх економістів з пріоритетним використанням засо-
бів футболу.

Результати дослідження. 
Під час реалізації програми розвитку ПВЯ студен-

тів економічних спеціальностей засобами футболу 
використовувалися різноманітні методи. Практичні 
методи включали: методи навчання рухових дій, ме-
тоди вдосконалення рухових дій та функціональних 
можливостей організму і методи розвитку рухових 
якостей. Використання методів навчання рухових дій 
дало можливість: на початковому етапі полегшити 
оволодіння цілісною дією; сприяло формуванню про-
стих умовно-рефлекторних зв’язків, які, в силу своєї 
однорідності і спільності з основною вправою; допо-
магало засвоєнню цілісного рухового акту; сформува-
ло міцні умовно-рефлекторні зв’язки одночасно на всі 
рухи конкретної рухової дії. Крім того, використову-
вався метод підвідних вправ, який допомагав збагачу-
вати руховий досвід студентів, сприяв прискоренню 
досягнення поставленого завдання у навчанні [6].

В запропонованій програмі розвитку ПВЯ майбут-
ніх економістів засобами футболу у найбільшій мірі 
використовувалися методи удосконалення і закріплен-
ня рухових якостей та вдосконалення функціональних 
можливостей організму.
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Ігровий і змагальний методи застосовувалися для 
створення позитивного емоційного фону заняття; 
адаптації студентів до тренувальних впливів; відтво-
рення стосунків між студентами у вигляді взаємодо-
помоги та гострого суперництва; прояву ініціативи і 
творчості у діях студентів; комплексного використан-
ня рухових навичок, прояву фізичних, вольових і мо-
ральних якостей [5, 6].

Ігри поступово і послідовно ускладнювалися та 
урізноманітнювалися. Всі дії студентів при цьому 
були зумовлені певними правилами, які теж поступо-
во і послідовно ускладнювалися. Окремі ускладнення 
і зміни правил вводилися і з ініціативи студентів. Здій-
снювався контроль за дотриманням правил суддями, 
обраними самими студентами зі свого складу.

Крім того, використання в експериментальній 
програмі ігор (особливо ігор з м’ячами, де викорис-
товувалися елементи футболу) сприяло формуванню 
ПВЯ майбутнього економіста: колективізму; дисци-
плінованості; наполегливості; сумлінності; емоційній 
стійкості; рішучості; ініціативності; доброзичливому 
ставленню до колег; продуктивності, аналітичності та 
оперативності мислення; спостережливості; стійкій 
довготривалій та оперативній пам’яті; кмітливості; 
витривалості; спритності; силі; швидкості; високому 
рівню працездатності в складних умовах; високому 
рівню функціонування зорового, слухового та вести-
булярного аналізаторів; високих показників функцій 
уваги (табл. 1).

Використання змагального методу було необхід-
ною умовою для прояву студентами в повному обсязі 

своїх найкращих якостей. Змагальний метод дав мож-
ливість повністю розкрити функціональні та психіч-
ні можливості студентів і вивести їх на новий рівень 
підготовленості, забезпечував стимулювання творчої 
активності, самостійності, ініціативи та ін.

Змагальна діяльність – забезпечувала вдоскона-
лення інтелектуальних здібностей студентів, їхні 
уміння раціонально і оперативно вирішувати рухові 
завдання різного рівня складності як в індивідуаль-
них, так і у колективних діях; збагачення спеціаль-
ними знаннями; нагромадження рухового досвіду; 
перевірку рівня тактичної, технічної і фізичної під-
готовленості студентів.

Проте, змагальний метод використовувався не 
тільки під час організації та проведення змагань з 
футболу (факультецькі, університетські, міські зма-
гання; товариські матчі), він мав більш широке се-
редовище застосування (виконання різноманітних 
вправ з футболу з ознакою змагань, тестування сту-
дентів).

Змагальна діяльність сприяла розвитку таких 
якостей майбутніх економістів: колективізму; дис-
циплінованості; волі; емоційній стійкості; чесності 
та справедливості; ініціативності; самовіддачі у ро-
боті; оперативному мисленню; прагненню до само-
вдосконаленню; евристичним здібностям, розвитку 
функцій уваги та пам’яті; кмітливості; сили; швид-
кості; спритності; високому рівню функціонування 
та надійності серцево-судинної, дихальної, м’язової 
систем та системи терморегуляції; високому рівню 
функціонування зорового, слухового та вестибуляр-

Таблиця 1
Використання ігор для розвитку професійно важливих якостей студентів-податківців

№
з/п Назва гри Професійно важливі якості

1 1 2

2 Гра в “квадрат” 4х2, 5х2, 
3х1 в 1-2 дотика

Оперативне та аналітичне мислення, евристичні здібності, кмітливість, 
увага, здогадливість, координація рухів, спритність, швидкість.

3 “Квач” в парах на обме-
женій ділянці (10-12 чол.)

Спостережливість, увага, зоровий аналізатор, координація рухів, висо-
кий рівень працездатності у складних умовах.

4 “Виклик номерів” Увага, слуховий аналізатор, зосередженість, пам’ять, кмітливість, 
спритність, швидкість.

5 Різноманітні естафети з 
м’ячами

Емоційна стійкість, творчі здібності, тонке м’язове відчуття, ініціативність, 
координація рухів, спроможність працювати у заданому темпі при ліміті та 
дефіциті часу, рішучість, увага, вольові якості, ініціативність.

6 Взяття воріт 2х2, 3х3
Оперативне мислення, кмітливість, спритність, здогадливість, 
ініціативність, швидкість, спритність, спостережливість, 
наполегливість.

7 Тенісбол
Зосередженість, емоційна стійкість, увага, координація рухів, 
аналітичне та оперативне мислення, здогадливість, спостережливість, 
ініціативність, евристичні здібності.

8 Влучи в ціль Тонке м’язове відчуття, увага, зосередженість, наполегливість, 
спритність, емоційна стійкість, координація рухів.

9 Перетягування линви Воля, дисциплінованість, наполегливість, добросовісність, самовіддача 
у роботі, колективізм, сила, висока стійкість до перешкод.

10 Жонглювання м’ячем Тонке м’язове відчуття, увага, добросовісність, спритність, емоційна 
стійкість, зосередженість, координація рухів.
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ного аналізаторів. Розвиток цих якостей був необ-
хідним для успішної професійної діяльності май-
бутніх економістів.

Для забезпечення ефекту від проведення ігрової 
та змагальної діяльності створювалися полегшені 
та ускладнені умови порівняно з тими, що харак-
терні для офіційних змагань [6].

Проведення занять у несприятливих погодних 
умовах; використання тренувальних ігор на мен-
ших полях і майданчиках, при більшій кількості 
гравців; ігор з “незручними” суперниками; ігор в 
спеціальних поясах (3-5 кг) сприяло розвитку та 
удосконаленню ПВЯ майбутніх економістів (воля, 
працелюбність, наполегливість, емоційна стійкість, 
стійкість до довготривалої монотонної роботи, 
спроможність сприймати та реалізовувати рішення 
у складних умовах) [4].

Для розвитку фізичних якостей використовували-
ся методи безперервної та інтервальної вправи, ме-
тод комбінованої вправи. Застосування цих методів 
дало можливість підвищувати стійкість до негатив-
них змін у внутрішньому середовищі організму і по-
тужність аеробно-анаеробних механізмів енергоза-
безпечення; покращувати міжм’язову координацію.

Застосування методів безперервної вправи спри-
яло розвитку таких ПВЯ майбутніх економістів як 
витривалість, воля, наполегливість, стійкість до ви-
конання довготривалої монотонної роботи.

В експериментальній програмі особливу ува-
гу приділяли методу колового тренування. Колове 
тренування як інтегральна форма фізичної підготовки 
привчало студентів до самостійного мислення при роз-
витку рухових якостей, виробляло алгоритм завчасно 
запланованих рухових якостей, виховує зібраність та 
організованість при виконанні вправ. 

Основу колового тренування складало серійне 
(злите або з інтервалами) повторення вправ, підібра-
них і об’єднаних у комплекс у відповідності з певною 
схемою – „символом колового тренування”, які вико-
ристовувалися у порядку послідовної зміни „станцій” 
(місце для кожної із вправ з відповідним обладнан-
ням), розташованих у залі або на майданчику за за-
мкнутим контуром.

Підбір вправ передбачав дотримання різноманіт-
ності і послідовності в навантаженнях на різні групи 
м’язів і систем організму.

Вправи кожної станції діяли на певну групу м’язів 
ніг, рук, плечового пояса, черевного пресу, спини. Та-
ким чином, основні м’язові групи одержували наван-
таження в певному чергуванні так, що після роботи 
на одній станції для них наставав відпочинок на на-
ступній.

Для того, щоб колове тренування приносило най-
більшу користь,  дотримувалися таких правил: просто-
ти та доступності, безпеки, повторності та циклічності, 
послідовності, всебічності, чергування навантаження з 
відпочинком, дозування навантаження [6].

Колове тренування, яке здійснювалося на заняттях 
з фізичного виховання, становило собою цілісну само-
стійну організаційно-методичну форму занять і в той 

же час не зводилося до якого-небудь одного методу. 
Воно включало ряд методів строго регламентованої 
вправи з вибірним та загальним впливом на організм 
людини, яка займається [5].

Як правило, комплекс колового тренування скла-
дався з 4-15 вправ, тобто в коло входило від 4 до 15 
„станцій”. Тривалість виконання вправ на кожній 
станції була 20-40 секунд, а тривалість перерв для 
відпочинку та переходу від однієї вправи до іншої 
спочатку становила 30-40 секунд, а потім поступово 
скорочувалася до 20, 15 та 10 секунд. Це значно під-
вищувало загальне фізичне навантаження на занятті. 
Тривалість колового тренування в цілому занятті ста-
новило 20-40 хвилин.

Індивідуальне навантаження при коловому тренуван-
ні визначалося за допомогою максимального тесту (МТ) 
– перевірка на максимальну кількість повторень кожної 
вправи, що включена до комплексу тренування.

Практика показала, що після перевірки максималь-
ного тесту, варто застосовувати систему виконання 
вправ в такому дозуванні: (MT/2)+1; (MT/2)+2 і т.д., 
поступово збільшуючи число повторень на наступних 
заняттях.

У зв’язку з тим, що виховання фізичних якостей 
в коловому тренуванні є своєрідним керуванням пси-
хофізичними процесами, тому вправи в станційних 
завданнях, як технічні інформативні засоби навчання 
виконували функції джерел та одночасно були канала-
ми зв’язку, по яким відбувався обмін інформацією між 
викладачем та студентом.

Використання методу колового тренування дало 
можливість чітко управляти великою групою сту-
дентів та організовувати самостійні заняття, інди-
відуально добирати обсяг і характер тренувальної 
дії, оптимізувати контроль за якістю виконання за-
вдань, оперативно вносити корективи в програму 
практичних занять [5].

Застосування методу колового тренування сприя-
ло розвитку дисциплінованості, сумлінності, чеснос-
ті, раціональному використанню часу, спроможності 
працювати у заданому темпі при ліміті часу, що є не-
обхідною умовою для успішної професійної діяльнос-
ті майбутніх економістів.

У запропонованій програмі велике значення при-
ділялося методу слова. Метод слова у процесі фізич-
ного виховання студентів економічних спеціальнос-
тей дав можливість викладачу встановити необхідні 
взаємостосунки зі студентами, активізувати творче 
ставлення студентів до навчально-виховного процесу, 
стимулювати розвиток інтелекту, вирішувати виховні 
завдання. Крім того, метод слова використовувався 
при ознайомленні з технікою виконання вправи, для 
оперативної передачі інформації про допущені помил-
ки та шляхи їх усунення, при визначенні труднощів у 
самостійній роботі, для підвищення якості виконання 
рухових дій і функціональних проявів, для оцінки ви-
конаної роботи.

Завдяки емоційній яскравості у спілкуванні, мімі-
ці, жестикулюванню, інтонаціям, гумору і дотепності 
викладачу вдавалося активізувати увагу і створити по-
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зитивне емоційне тло навчального заняття, покращити 
мотивацію майбутніх економістів до занять футболом 
з професійно-прикладною спрямованістю. Для цього 
використовувалися такі загально педагогічні прийоми 
методу слова: розповідь; пояснення; супроводжуюче 
пояснення; інструкції і вказівки; бесіди; розбір; сло-
весні оцінки; звіти і взаємо пояснення; команди; під-
рахунок; “самопроговорювання” і самонакази [5, 6].

Використання у запропонованій програмі методу 
слова сприяло розвитку таких ПВЯ студентів еконо-
мічних спеціальностей: чесність і справедливість, са-
мокритичність, тактовність, уміння слухати співроз-
мовника, уміння лаконічно висловлювати свої думки, 
єдність слова і діла, доброзичливе ставлення до колег 
по роботі.

У зв’язку з тим, що розроблена програма призначе-
на для студентів першого та другого курсів, великого 
значення надавалося методу демонстрації. Найширше 
він застосовувався на першому етапі навчання і тоді, 
коли у техніку виконання вправи потрібно внести но-
вий елемент, змінити раніше вивчені деталі, випра-
вити помилки. Використовуються дві основні форми 
показу – демонстрацію поз і рухів (безпосередній по-
каз або пряма наочність) і використання з цією метою 
ілюстрованих матеріалів (опосередкована наочність). 
Наприклад, при створенні уяви про техніку удару по 
м’ячу демонстрація здійснювалася таким чином, щоб 
студент міг спостерігати за показом з боку з 3-5 метрів 
від місця удару зі сторони ноги, яка б’є по м’ячу (ви-
значення правильного положення тулуба: кут нахилу 
та правильного положення стопи, гомілки, стегна під 
час удару). Далі цю вправу студент спостерігає спе-
реду – для правильної уяви про розміщення опорної 
ноги під час удару, а потім ззаду – для визначення кута 
розбігу та правильного нахилу тулуба в сторону.

Велике значення для розвитку ПВЯ майбутніх 
економістів мав відеоперегляд спеціально підібраних 
ігор відомих команд та аналіз дій футболістів на фут-
больному полі, який носив виховний характер, сприяв 
розвитку аналітичності мислення, чесності і справед-
ливості, розвитку евристичних здібностей, ініціатив-
ності, дисциплінованості, емоційній стійкості.

Кращі результати в оволодінні спортивною техні-
кою і тактикою досягалися за умови поєднання сло-
весних і наочних методів навчання.

Підбираючи методи навчального-виховного про-
цесу з фізичного виховання майбутніх економістів ми 
керувалися такими вимогами [6]:

підібрані методи повинні забезпечити найбільший • 
оздоровчий і виховний ефект;
обраний метод чи прийом має відповідати завдан-• 
ням, які належить вирішити;
використаний метод має забезпечити найкоротший • 
шлях до засвоєння запланованих знань, умінь і на-
вичок та удосконалення фізичних якостей;
застосований метод чи прийом має відповідати ін-• 
дивідуальним особливостям студента, рівню його 
розвитку і підготовленості;
підбор методів враховує специфіку навчального ма-• 
теріалу, його складність;

вибір методу чи прийомів залежить від етапу на-• 
вчання;
вибрані методи забезпечують розвиток особистос-• 
ті студента та відповідають умовам проведення за-
нять.

Висновки. 
Підвищенню ефективності професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів економічних спеціаль-
ностей з пріоритетним використанням засобів футбо-
лу сприяли наступні рекомендації:

1) Застосування методу колового тренування спри-
яло розвитку дисциплінованості, сумлінності, чеснос-
ті, раціональному використанню часу, спроможності 
працювати у заданому темпі при ліміті часу, що є 
необхідною умовою для успішної професійної діяль-
ності майбутніх економістів.

2) Кращі результати в оволодінні спортивною тех-
нікою і тактикою досягалися за умови поєднання сло-
весних і наочних методів навчання.

3) У навчанні слід враховувати, що обраний метод 
чи прийом має відповідати: завданням та забезпечу-
вати найкоротший шлях до засвоєння запланованих 
знань, умінь і навичок і удосконалення фізичних якос-
тей; індивідуальним особливостям студента, рівню 
його розвитку і підготовленості.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення інших проблем професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів вищих на-
вчальних закладів економічного профілю.
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Сучасний стан професійного розвитку фахівців дошкільних 
навчальних закладів до освітньо-оздоровлювальної діяльності

Маковецька Н.В.
Запорізький національний університет

Анотації:
Проаналізовано сучасний стан 
проблеми професійного роз-
витку педагогів в Україні. Оха-
рактеризовано особливості 
освітнього простору в нашій 
країні. Визначено пріоритетні 
завдання професійного розвит-
ку педагогів, підґрунтя і ключові 
підходи до професійного роз-
витку фахівців дошкільних 
навчальних закладів щодо 
освітньо-оздоровлювальної 
діяльності. Доведено, що 
фахівці дошкільних навчаль-
них закладів потребують ство-
рення умов для подальшого 
професійного розвитку щодо 
освітньо-оздоровлювальної 
діяльності.

Маковецкая Н.В. Современное состоя-
ние профессионального развития спе-
циалистов дошкольных учебных учрежде-
ний к образовательно-оздоровительной 
деятельности. Проанализировано совре-
менное состояние проблемы профессио-
нального развития педагогов  в Украине, оха-
рактеризованы особенности образовательного 
пространства в нашей стране. Кроме того опре-
делены приоритетные задачи профессиональ-
ного развития педагогов, основа и ключевые 
подходы к профессиональному развитию спе-
циалистов дошкольных учебных учреждений 
к образовательно-оздоровительной деятель-
ности. Доказано, что специалисты дошколь-
ных учебных заведений нуждаются в создании 
условий для дальнейшего профессиональ-
ного развития относительно образовательно-
оздоровительной деятельности.

Makovetskaya N.V. Modern profes-
sional development of specialists of 
preschool educational establishments 
status to educationally-health activity. 
In the article the modern consisting of 
problem of professional development of 
teachers is analysed in Ukraine. The fea-
tures of educational space are described 
in our country. The priority tasks of pro-
fessional development of teachers, basis 
and key going, are certain near profes-
sional development of specialists of 
preschool educational establishments to 
educationally-health activity. Specialists 
of preschool educational establishments 
are needed in creation of conditions for 
further professional development of edu-
cationally-health activity.

Ключові слова:
професійний розвиток, 
освітньо-оздоровлювальна ді-
яльність, системний підхід, 
особистісний підхід, діяльніс-
ний підхід.

профессиональное развитие, образовательно-
оздоровительная деятельность, системный 
подход, личностный подход, деятельностный 
подход.

professional development, educationally-
health activity, approach of the systems, 
personality approach, activity approach.

Вступ.1

Професійний розвиток педагогічних працівників 
має надзвичайно важливе значення, адже сприяє  фор-
муванню педагогічної якості, яка, за І.А. Зязюном, є 
інтегральною характеристикою, що допомагає описати 
специфіку носія педагогічної професії на фоні пред-
ставників інших професійних сфер діяльності [1]. 

Науковець акцентує увагу на тому, що питання 
про розвиток професійно-педагогічної якості набу-
ває особливої актуальності в сучасній ситуації, яка 
характеризується  відсутністю законодавчої бази, що 
регламентує становлення і розвиток системи непе-
рервної педагогічної освіти; формуванням вільного 
ринку освітніх послуг у сфері додаткової професій-
ної освіти; глобалізацією освітнього простору; фор-
муванням у межах ноосфери-генезису професійно-
педагогічного співтовариства носія принципово нової 
освітньої культури; виробленням культурної, концеп-
туальної, технологічної множинності підходів до ви-
рішення проблем освіти [1].

З огляду на вищезазначене, серед завдань профе-
сійного розвитку фахівців пріоритетними є такі: аналіз 
професійного розвитку і навчання персоналу; обґрун-
тування стратегії щодо підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу; забезпечення ви-
бору найраціональніших форм і методів професійного 
розвитку і навчання персоналу з урахуванням наявних 
ресурсів організації [5].

Вирішенню цих завдань присвячено досліджен-
ня ряду науковців. Зокрема це стосується вирішення 
проблеми безперервності освіти фахівців як підґрунтя 
їхнього професійного розвитку.

© Маковецька Н.В., 2010

Так, І.А.Зязюн досліджував місце підвищення ква-
ліфікації  у системі безперервної освіти.

На жаль, в Україні система професійного розви-
тку фахівців безпосередньо на виробництві, зокрема 
система підвищення кваліфікації, упродовж останніх 
10 – 15 років руйнувалася. Якщо на початку 90-х років 
ХХ століття щороку підвищували свою кваліфікацію 
в середньому близько 3 млн., то в останні роки – лише 
близько 1 млн. працюючих [2]. 

Хоча, як зазначає науковець, на етапі підвищення 
кваліфікації  визначається доцільність і можливість 
переходу до проблеми неперервності професійного 
становлення і розвитку на рівні як індивідуального 
суб’єкта, так і сукупного. І.А.Зязюн дійшов висновку, 
що основною функцією підвищення кваліфікації, як 
невід’ємної ланки неперервної професійної освіти, 
є розвиток і формування професійно-педагогічної 
якості. Згідно з визначеною структурою, можливи-
ми напрямками цього процесу стають: нарощування 
кваліфікаційного об’єму; збільшення ступеня повно-
ти структури компетентності; розширення сфери ком-
петентності; опанування культурного досвіду різних 
суб’єктів, носіїв професійно-педагогічного досвіду; 
самовдосконалення у поступі до майстерності [1].

Безперечно, реалізація означених функцій сприяє 
насамперед формуванню професійної компетентності 
педагогів. Коротко зупинимося на результатах науко-
вих досліджень у цій царині.

Зазначимо, що в рамках професійної компетент-
ності Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова ще в 1990 р. та-
кож  виокремили декілька  її видів. Так, професійно-
педагогічна компетентність, за Н.В. Кузьміною, 
охоплює п’ять елементів або видів компетентності, 
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а саме: спеціальна і професійна компетентність в га-
лузі дисципліни, що викладається; методична компе-
тентність в галузі способів формування знань, умінь 
у тих, хто навчається; соціально-психологічна компе-
тентність щодо процесів спілкування; диференційно-
психологічна компетентність в галузі мотивів, 
здібностей, схильностей тих, хто навчається; аутопси-
хологічна компетентність щодо  позитивних і негатив-
них рис власної діяльності й особистості [3, с. 90].

У структурі професійної педагогічної компетент-
ності  А.К. Маркова виокремлює такі чотири блоки: 
професійні (об’єктивно необхідні) психологічні та пе-
дагогічні знання; професійні (об’єктивно необхідні) 
педагогічні вміння; професійні психологічні позиції, 
установки педагога, що вимагаються від нього профе-
сією; особистісні особливості, що забезпечують ово-
лодіння педагогом професійними знаннями й уміння-
ми [4, с.22].

Формування професійної компетентності тісно 
пов’язане з формуванням творчої педагогічної ді-
яльності, що є показником професійного розвитку. 
Вивченню цієї проблеми присвячено наукові пошуки 
С.О.Сисоєвої.

Так, науковець зазначає, що критеріями творчої пе-
дагогічної діяльності є: розробка принципово нових 
підходів до розвитку, навчання і виховання дітей; раці-
оналізація та модернізація змісту, форм, методів і засо-
бів освітнього процесу у світлі реформування освіти; 
комплексне і варіативне використання в професійній 
діяльності всієї сукупності теоретичних знань і прак-
тичних навичок; бачення нової проблеми у зовнішньо 
знайомій ситуації, знаходження варіативних шляхів 
її вирішення; застосування науково-доказового вибо-
ру дій у конкретній педагогічній ситуації; проведення 
систематичного самоаналізу професійної діяльності, 
науково-дослідницької роботи з творчого узагальнення 
власного досвіду, а також досвіду колег; реалізація на 
практиці принципів педагогіки співробітництва; прояв 
гнучкості під час вибору оптимального управлінського 
рішення у нестандартних ситуаціях; оригінальне кон-
струювання освітнього процесу [6, с.100-101].

Означені результати наукових досліджень 
безперечно стосуються і дошкільної ланки освіти, 
але здебільшого професійний розвиток фахівців 
дошкільних навчальних закладів не носить системний 
характер. Це  і визначило тему нашого дослідження.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є висвітлення сучасного стану про-

фесійного розвитку фахівців дошкільних навчальних 
закладів щодо освітньо-оздоровлювальної діяльності. 

Результати досліджень. 
Перспективи професійного розвитку педагогів 

дошкільних навчальних закладів  щодо організації 
освітньо-оздоровлювальної діяльності невід’ємно 
пов’язані з соціальним процесами держави, і безпосе-
редньо з перспективами і станом освітнього простору. 

У дошкільних навчальних закладах професійний 
розвиток фахівців щодо освітньо-оздоровлювальної 
діяльності будується на багатокультурній основі, а 
саме: передбачає формування толерантності, поваги 
етнічного і культурного розмаїття, органічний зв’язок 
зі світовою і національною культурою, традиціями 
українського народу, інших народностей, що насе-
ляють Україну тощо. Освітньо–оздоровлювальна ді-
яльність  дошкільних навчальних закладів характери-
зується незалежністю від політичних, громадських і 
релігійних організацій. У процесі професійного роз-
витку забезпечується гнучкість, варіативність, непе-
рервність і прогнозованість розвивального впливу на 
професійно-педагогічні якості.

Ключовими концептуальними підходами до про-
фесійного розвитку фахівців дошкільних навчальних 
закладів щодо освітньо-оздоровлювальної діяльності 
є системний, особистісний і діяльнісний підходи.

Системний підхід передбачає, що до вивчення яви-
ща необхідно підходити як до системи, тобто як певної 
цілісності, до якої входять у певних відношеннях та 
зв’язках окремі елементи. Системність наукового пізнан-
ня та відповідного знання є наслідком та відображенням 
системних взаємозв’язків, якими характеризується сама 
дійсність. А тому при вивченні об’єкта важливо врахову-
вати всі його існуючі сторони та зв’язки. 

Особистісний підхід у професійному розвитку 
розглядається нами як синтез напрямів педагогічної 
діяльності навколо її головної мети – особистості 
фахівця, як пояснювальний принцип, що розкриває 
механізм особистісних новоутворень; принцип свобо-
ди особистості фахівця в освітньому процесі (вибір 
пріоритетів, освітніх шляхів, формування власного, 
особистісного досвіду; спирання на відповідні осо-
бистісні якості: основні потреби, спрямованість осо-
бистості, ціннісні орієнтації, життєві плани, настано-
ви, домінуючі мотиви діяльності тощо.

Діяльнісний підхід ґрунтується на визнанні діяль-
ності основою, засобом і вирішальною умовою розви-
тку особистості фахівця. 

Останнім часом все частіше використовується по-
няття “особистісно-діяльнісний підхід”, реалізація 
якого передбачає пріоритет особистості фахівця над 
усією діяльністю, спрямованою на його професійний 
розвиток. У відповідності з цим,  діяльність,  спрямо-
вана на професійний розвиток фахівця, сприяє розви-
тку схильностей, формуванню професійного досвіду, 
індивідуально-психологічних особливостей. 

У нашому дослідженні підґрунтям особистісно-
діяльнісного підходу є той факт, що професійний роз-
виток особистості фахівця дошкільного навчального 
закладу до освітньо-оздоровлювальної діяльності від-
бувається у різноманітних видах діяльності. Реалізація 
цього підходу передбачає моделювання структури  про-
фесійної та наукової діяльності фахівців, спрямованої на 
особистісний розвиток дитини як “автора діяльності”. 

З урахуванням вищезазначених підходів і з ме-
тою з’ясування стану професійного розвитку фа-
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хівців дошкільних навчальних закладів щодо 
освітньо-оздоровлювальної діяльності нами було 
проведено анкетування фахівців. Зокрема, було про-
діагностовано наявність професійно значущих якос-
тей фахівців дошкільних навчальних закладів до 
освітньо-оздоровлювальної діяльності як з їхньої 
точки зору, так і на погляд експертів. З цією метою 
було розроблено діагностичну карту, в якій кожному 
із фахівців пропонувалося за п’ятибальною шкалою 
оцінити власні професійні якості, потім їх оцінюва-
ли експерти. Одержані результати порівнювалися, 
що давало змогу судити про наявність професійних 
якостей у фахівців дошкільних навчальних закладів 
щодо освітньо-оздоровлювальної  діяльності, а також  
об’єктивність оцінювання ними цих якостей.

Обробка отриманих даних надала можливість, в за-
лежності від відсотку відхилення між власною оцінкою 
й оцінкою експерта, розподілити всіх респондентів, які 
брали участь у пошуковому експерименті, на 4 групи 
і визначити їхню кількість у кожній із груп у  відсо-
тковому  співвідношенні. Відхилення від 0 до 10% за-
свідчувало про об’єктивну оцінку фахівцями власних 
педагогічних якостей щодо освітньо-оздоровлювальної 
діяльності, відхилення від 10% і більше констатувало 
зменшення об’єктивності самооцінки.

Дані обстеження засвідчили, що об’єктивну оцін-
ку власним педагогічним якостям щодо освітньо-
оздоровлювальної діяльності надали лише 25,5% 
фахівців, у решти було зафіксовано необ’єктивну са-
мооцінку – як занижену, так і завищену. Відхилення 
від 10 до 20% було зафіксовано  у 29,8% , від 20 до 
30% – у 27,3%, більше 30% – у 17,4% фахівців до-
шкільних навчальних закладів.

На підставі одержаних даних також було проана-
лізовано об’єктивність  оцінки фахівцями дошкіль-
них навчальних закладів професійних якостей щодо 
організації освітньо-оздоровлювальної діяльності в 
залежності від етапу професійного розвитку. З цією 
метою всі респонденти були розподілені нами на чо-
тири групи.

Більш докладно висвітлимо означені етапи.
Перший етап – професійна адаптація – характер-

ний для педагогів зі стажем роботи до трьох років. На 
цьому етапі відбувається формування ставлення до 
обраної професії, до себе як професіонала, усвідом-
лення професійних проблем, відсутності у повному 
обсязі необхідних знань і вмінь.

Другий етап – первинна професіоналізація – спосте-
рігається у професійній діяльності педагогів зі стажем 
роботи від трьох до десяти років. Цей етап характери-
зується усвідомленням засвоєння в повному обсязі  всіх 
необхідних видів діяльності, що визначають соціально-
професійний статус у педагогічному колективі.

Третій етап – вторинна професіоналізація – харак-
теризує професійну діяльність педагогів зі стажем ро-
боти від 10 до 15 років. На цьому етапі спостерігаєть-
ся високоякісне виконання педагогами професійної 
діяльності, поява власного стилю роботи.

Четвертий етап – професійна майстерність, що 
властива, як правило, педагогам, які мають стаж робо-
ти більше, ніж 15 років. Етап характеризується наяв-
ністю  соціальної і професійної активності, творчого 
характеру виконання професійної діяльності.

Як засвідчили результати дослідження, кількість 
фахівців дошкільних навальних закладів з об’єктивною 
самооцінкою професійних якостей щодо організа-
ції освітньо-оздоровлювальної діяльності  поступово 
зростає (1 етап – 13,7%, 2 етап – 22,4%, 3 етап – 41,8% 
фахівців) і стає максимальною на четвертому етапі 
професійного розвитку – етапі професійної майстер-
ності (49,7 %). Проте на кожному з етапів існує певна 
кількість фахівців з необ’єктивною (завищеною або 
заниженою) самооцінкою професійних якостей щодо 
організації освітньо-оздоровлювальної діяльності.

Безперечно, це свідчить про необхідність ство-
рення в дошкільних навчальних закладах необхідних 
умов для подальшого професійного розвитку фа-
хівців. Адже цей процес, особливо два його останні 
етапи можуть супроводжуватися кризами, професій-
ною стагнацією, причиною яких можуть стати такі 
фактори:  синдром емоційного вигорання;  робота за 
сумісництвом; реалізація однією освітньої програми 
впродовж тривалого часу; відсутність диференційо-
ваного матеріального і морального заохочення;   пси-
хофізіологічні зміни і погіршення стану здоров’я; 
низький рівень професійних притягань, і, як наслідок, 
передчасне відчуття самореалізації;  одержання бажа-
ної посади, що надає почуття стабільності, спокою і 
призводить до зниження мотивації діяльності;  від-
сутність перспектив зміни соціально-професійного 
статусу; відсутність контролю за професійним роз-
витком педагогів; відчуття, що рівень власної компе-
тентності перевищує рівень компетентності колег і 
адміністрації;  стосунки, що не склалися з колегами 
і керівництвом;  відсутність інтересу до роботи, від-
чуття рутинної діяльності;  відсутність колективних 
форм організації педагогічного процесу;  відсутність 
можливостей підвищення кваліфікації; віддаленість 
місця роботи;  авторитарний стиль керівництва;  побу-
това і сімейна невлаштованість; набуття смислу життя 
у непрофесійній галузі;  випадкові несприятливі події 
й обставини в реалізації професійних цілей.

Окрім цього, фахівцям було запропоновано ви-
значити найбільш важливі чинники, що ускладню-
ють організацію ними освітньо-оздоровлювальної 
діяльності.

Одержані результати дали змогу дійти  висновку, 
що найчастіше респонденти називали такі чинни-
ки, що заважають їм якісно здійснювати освітньо-
оздоровлювальну діяльність: відсутність педагогічної 
рефлексії (усвідомлення себе, дітей, ефектів впливу 
на дітей); недостатня інформованість щодо методів 
організації освітньо-оздоровлювального процесу; 
професійна неготовність до здійснення освітньо-
оздоровлювального процесу; недостатня кількість ме-
тодичної літератури з проблеми; психологічна відсут-
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ність потреби у самовдосконаленні в цьому напрямі.
Аналіз одержаних  даних  засвідчив, що 28 із 46  

опитуваних педагогів із середньою і 21 із 40 – із ви-
щою педагогічною освітою визнали означені чинники 
головними. Як у першій, так і у другій групах, най-
більшу кількість складають педагоги зі стажем роботи 
до трьох років. В обох групах, зі збільшенням стажу 
роботи, кількість фахівців, що мають певні труднощі 
в організації освітньо-оздоровлювальної діяльності, 
поступово зменшується, але нульової відмітки не до-
сягає. Це дає змогу дійти висновку про необхідність 
створення умов для професійного розвитку педагогів 
незалежно від їхньої освіти і стажу роботи.

Висновки.
Отже, за роки незалежності України в напрямі про-

фесійного розвитку на державному рівні управління 
започатковані перші помітні кроки. Сучасний стан 
професійного розвитку фахівців дошкільних навчаль-
них закладів свідчить про необхідність подальшого 
вирішення означеної проблеми з точки зору систем-
ного й особистісно-діяльнісного підходів. Незалежно 
від віку, освіти і стажу роботи фахівці дошкільних 
навчальних закладів потребують створення умов для 
подальшого професійного розвитку щодо освітньо-
оздоровлювальної діяльності.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
створенні моделі і розробці технології професійного 
розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів 
щодо освітньо-оздоровлювальної діяльності.
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Аналіз фізичного стану курсантів 1-го курсу факультету 
Військового інституту на початковому етапі навчання
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Анотації:
Фізичний стан молоді, яка поповнює 
склад Збройних Сил України все ще 
не має тенденції до покращення за 
показниками здоров’я та фізичної 
підготовленості. У ході дослідження 
аналізується фізичний стан курсантів 
1-го курсу факультету Військового 
інституту ОНПУ різних військових 
спеціальностей. В дослідженні взя-
ли участь 69 курсантів. Фізичний 
стан курсантів покращується з пер-
ших місяців перебування у навчаль-
ному закладі, але не в усіх випадках 
знаходиться на задовільному рівні. 
Навчальна програма з фізичного ви-
ховання даного навчального закла-
ду повинна забезпечити виконання 
загальних і спеціальних завдань 
фізичної підготовки ЗС України.

Овчарук И.С., Сидорченко Е.Н. Анализ фи-
зического состояния курсантов 1-го курса 
факультета Военного института на началь-
ном этапе обучения. Физическое состояние 
молодежи, которая пополняет ряды Вооружен-
ных Сил Украины все еще не имеет тенденции 
к улучшению по показателям здоровья и физи-
ческой подготовленности. В ходе исследования 
анализируется физическое состояние курсан-
тов 1-го курса факультета Военного институ-
та ОНПУ разных военных специальностей. В 
исследовании приняли участие 69 курсантов. 
Физическое состояние курсантов улучшается с 
первых месяцев пребывания в учебном заве-
дении, но не во всех случаях находится на удо-
влетворительном уровне. Учебная программа 
по физическому воспитанию данного учебного 
заведения должна обеспечить выполнение об-
щих и специальных задач физической подготов-
ки ВС Украины.

Ovcharuk I.S., Sidorchenko K.N. 
The analysis of the physical 
statement of cadets of the 1st 
course of the military Institute 
on the starting stage of study-
ing. The physical state of the youth 
which fulfills the rows of military 
forces of Ukraine has no tendency 
to improve according to the health 
and physical preparation. The phys-
ical state of cadets of the 1st course 
is analyzed. 69 cadets took part in 
research. It improves from the first 
month of being in educational es-
tablishment. Studying curriculum 
of this educational establishment 
must provide the fulfillment of all 
the tasks of physical preparation of 
military forces of Ukraine. 

Ключові слова:
фізичний стан, здоров’я, розвиток, 
динаміка, підготовленість, курсанти.

физическое состояние, здоровье, развитие, 
динамика, подготовленность, курсанты.
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Вступ.1

Фізичний стан молоді, яка поповнює склад 
Збройних Сил України, погіршується за багатьма 
показниками, найвагоміші серед яких – здоров’я та 
фізична підготовленість. Рівень здоров’я, фізичного 
розвитку, фізичної працездатності та такі якості 
особистості, як швидкість реакції, швидкість прийняття 
рішень, зібраність, здатність тривалий час виконувати 
відповідальну та напружену роботу – становляться 
найважливішими вимогами до військовослужбовців 
різних спеціальностей [2].

Особливо гостро ця проблема стоїть у ЗС України. 
Сучасні військові спеціальності ставлять високі вимоги 
до фізичної підготовленості і психічної рівноваги 
(стійкості) воїна, а короткий час перебування на службі 
вимагає, щоб, ця підготовка частково здійснювалась 
у процесі фізичного виховання в закладах освіти 
[4]. Перехід ЗС України на службу за контрактом – 
скорочення їх чисельності, якісне підвищення видів їх 
забезпечення – вимагає зміни підходу до військового 
контингенту [9, 12, 13]. Статистичні дані говорять 
про наступне: близько 90 % випускників шкіл і 
студентів мають відхилення у стані здоров’я (а це 
потенційні мобілізаційні ресурси), понад 30 % учнів 
загальноосвітніх шкіл мають украй низький рівень 
фізичної підготовленості і лише 0,8 % – високий, 
рівень фізичної підготовленості молодого поповнення 
за вимогами Настанови з фізичної підготовки ЗС 
України оцінюється, як незадовільний [8].

Проблема підготовки, перевірки та оцінки фізичної 
підготовленості військовослужбовців є однією із 
актуальних в теорії та практиці фізичної підготовки 
вже не одне десятиліття [5]. Це ж стверджується 
в державних документах: «Настанові з фізичної 
підготовки Збройних Сил України» (2009), «Цільовій 
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комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я 
нації»» (1998), «Програмі реформування та розвитку 
ЗС України» (2000), «Національній доктрині розвитку 
фізичної культури і спорту» (2004) та ін.

Критерієм оцінки фізичної підготовленості 
сьогоднішніх курсантів і військовослужбовців служить 
батарея тестів Настанови з фізичної підготовки, яка, і 
в новій редакції не відображає дійсного рівня здоров’я 
– основної вимоги до військового контингенту.

Наукові роботи останніх років характеризуються 
спільною думкою всіх без винятку авторів – це 
низька та недостатня для проходження служби 
фізична підготовленість юнаків призовного віку, яка 
зовсім не задовольняє вимоги ні сучасної служби, ні 
перспективної – за контрактом [11]. Спостерігається 
одностайність авторів у висловлюваннях щодо: 
незадовільної системи підготовки до служби на 
всіх етапах: загальноосвітня школа – професійна 
школа – військкомат, необхідності удосконалення 
нормативної бази, низької якості фізичного виховання 
у закладах освіти, зменшення кількості потенційних 
мобілізаційних ресурсів за рахунок значного 
збільшення студентської та учнівської молоді, 
віднесеної за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи [8].

Вимоги до фізичної підготовленості 
контрактників, що введені на другому етапі реформи 
(2009–2010 рр.) будуть базуватись на модельних 
характеристиках фізичної підготовленості кращих 
військовослужбовців. Тож, при переході армії на 
контрактну основу моделі фізичної підготовленості, 
які відповідають високому та вищому за середній 
рівню здоров’я, можуть викону вати роль базових 
вимог щодо професійної придатності кандидата в 
контрактники. Тому доцільно проаналізувати на якому 
рівні фізичної підготовленості знаходяться курсанти 
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ВВНЗ і які зрушення у фізичному розвитку й фізичній 
підготовленості відбуваються з початку їх навчання у 
вищому військовому навчальному закладі.

Робота виконувалась згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізично-
го виховання учнів та студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити фізичний стан курсан-

тів факультету Військового інституту Одеського наці-
онального політехнічного університету на початково-
му етапі навчання.

Методи й організація дослідження. Використову-
вались такі методи дослідження: теоретичний аналіз 
і синтез; антропометричні методи; фізіологічні ме-
тоди дослідження; педагогічне тестування; методика 
вивчення функціонального стану рухливості та сили 
нервових процесів м’язової системи; методи матема-
тичної статистики.

У дослідженні взяло участь 69 курсантів 4-х на-
вчальних груп 1-го курсу факультету Військового 
інституту Одеського національного політехнічного 
університету різних військових напрямків підготов-
ки: 11, 12 навчальні групи – тилове забезпечення, 
13 – ракетно-артилерійське озброєння, 14 – фізичне 
виховання і спорт та 45 курсантів 1-го курсу факуль-
тету військової підготовки м. Кам’янця-Подільського 
(ФВП КПНУ ім. Івана Огієнка). В ході дослідження 
вивчались показники фізичного стану: рівень фізич-
ної підготовленості, функціонального стану організ-
му, фізичного здоров’я.

Результати дослідження.
Фізичний стан найчастіше оцінюється за показни-

ком максимального споживання кисню (МСК). По-
казник МСК, розрахований на 1 кг маси, залишається 
незмінним протягом тривалого відрізку онтогенезу – 
від 6 до 40 років (Г.Л. Апанасенко, 1985), тому він, 
як основний показник енергетичного метаболізму, є 
інтегральною величиною, що може характеризувати 
рівень здоров’я індивіда [1,6,7,10].

Визначення величини максимального споживання 
кисню (МСК), яке дає змогу судити про фізичний стан, 
проводилось непрямим методом при максимальному 
навантаженні. У нашому дослідженні в якості наван-
таження ми використали біг на 3 км з налаштуванням 
на максимально кращий результат. Швидкість, з якою 
долається дистанція, на думку вчених знаходиться у 
лінійній залежності від МСК [10].

Основний контингент юнаків за цим показником 
знаходиться у межах середнього рівня здоров’я (за ме-
тодикою Г. Л. Апанасенко). Як видно з таблиці 1 най-
більший показник споживання кисню, а, отже і вищий 
рівень аеробної потужності виявлений у курсантів фі-
зичного виховання та тилового забезпечення.

Таким чином, можна констатувати той факт, що 
робота з курсантами у напрямку підвищення рівня 
МСК, як одного із складових фізичного здоров’я, про-

водиться на належному рівні. В умовах, наближених 
до реальних бойових дій, такі показники діяльності 
серцево-судинної системи позитивно впливатимуть 
на результати виконання військовослужбовцями про-
фесійних завдань.

Для оцінки інтегрального компонента індивіду-
ального здоров’я використовувався тест моторно-
кардіальної кореляції [3] – це найбільш простий варі-
ант оцінки інтеграційних взаємозв’язків в організмі, 
він досліджує співвідношення між інтенсивністю (по-
тужністю) фізичного навантаження та особливостями 
реакції ЧСС на це навантаження. Тест переслідує мету 
вивчити співвідношення доза впливу – ефект впливу і 
отримати характеристику кореляційних взаємозв’язків 
між м’язовою діяльністю та реакцією серця в кількіс-
ному показнику.

Представлені у таблиці 2 зведені результати ре-
акції серцево-судинної системи на стандартне наван-
таження (20 присідань за 40 секунд) показують, що 
середні показники частоти серцевих скорочень (ЧСС) 
у стані спокою і після виконання на вантаження кращі 
у курсантів 14 навчальної групи. 

З аналізу реакції серцево-судинної системи на на-
вантаження нами встановлено, що курсанти фізичного 
виховання, маючи більший за обсягом об’єм аеробної 
роботи, швидше входять у стан роботи (впрацьову-
ються) і краще відновлюються після навантаження. Із 
отриманих даних можна констатувати, що програма 
навчання з дисципліни складена професійно, а викла-
дачі уміло дозують і підбирають навантаження на за-
няттях з фізичного виховання.

Термін «фізичний розвиток» вживається у двох 
значеннях: як позначення процесу, що відбувається в 
організмі людини в ході природного вікового розви-
тку під впливом фізичного виховання, і як визначення 
стану. Нас цікавить останнє, оскільки рівень фізич-
ного розвитку, ступінь його гармонійності – один із 
критеріїв для оцінки здоров’я юнаків, які знаходяться 
на військовій службі.

Як видно з таблиці 3 між курсантами 1-го кур-
су факультету військової підготовки м. Кам’янця-
Подільського (ФВП КПНУ ім. І. Огієнка) та Військо-
вого інституту (ВІ ОНПУ) м. Одеси майже не має 
різниці. Курсанти вищі, але мають дещо меншу вагу і 
тому в них на один сантиметр зросту припадає менше 
маса тіла.

У сучасних наукових виданнях є багато даних про 
стан фізичної підготовленості юнаків призовного віку 
[6, 8, 10] як правило невтішних [11], але недостатня 
кількість даних про стан та особливості фізичного 
розвитку саме контингенту військових закладів осві-
ти [12].

Як видно з таблиці 4 росто-вагові параметри фі-
зичного розвитку курсантів змінюються на початку 
та наприкінці дослідження. Результати динамометрії 
курсантів факультету свідчать про середні за вели-
чиною показники, а порівнюючи їх між курсантами 
різних напрямків підготовки – відмінність не суттєва. 
Видно, що результати динамометрії зростають за час 
перебування у ВВНЗ. Росто-ваговий індекс показує, 
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Таблиця 1
Показники аеробної потужності організму курсантів 1-го курсу за непрямим методом визначення МСК, мл/кг 

Показник Етап  
дослідження

Навчальна група

11 (n = 19) 12 (n = 20) 13 (n = 20) 14 (n = 10)

X  ± m X   ± m X   ± m X   ± m

Аеробна потужність 
організму, (МСК)

На початку 45,6 ±0,4 41,8 ±0,3 44,5 ±0,6 45,8 ±0,6

Наприкінці 47,2 ±0,3 43,6 ±0,5 45,1 ±0,5 48,8 ±0,4

Таблиця 2
Середні показники ЧСС при виконанні стандартного тесту з 20 присідань

Навчальна  
група

ЧСС у стані спокою ЧСС після присідань ЧСС після 2-х хвилин 
відпочинку

На початку Наприкінці На початку Наприкінці На початку Наприкінці

11 77,4 76,5 102,2 99,4 87,5 85,8

12 83,1 81,5 104,3 102,1 93,4 89,7

13 79,2 80,1 112,8 110,6 101,2 98,7

14 74,6 73,2 99,6 97,4 85,7 83,4

Таблиця 3
Порівняльна таблиця показників фізичного розвитку курсантів 1-го курсу ВВНЗ 

Показник Курсанти ФВП КПНУ
 ім. І. Огієнка (n = 45)

Курсанти ВІ ОНПУ
 (n = 69)

Довжина тіла см 177,8 179,0
Маса тіла, кг 71,5 70,6
Індекс маси тіла, ум.од. 0,40 0,39

Таблиця 4
Порівняльна характеристика фізичного розвитку курсантів 

Навчальна група Зріст,
см

Вага,
кг

Ваго/
ростовий

індекс

Росто/
ваговий
індекс

Динамометрія,
кг

Відносна 
сила

11 179,4 68,2 0,39 2,63 44,8 0,66
12 178,7 71,8 0,40 2,50 45,8 0,64
13 178,3 69,2 0,39 2,57 46,4 0,67
14 179,7 73,2 0,41 2,45 46,9 0,64

Таблиця 5
Взаємозв’язки між зміною показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості курсантів 

Показник
фізичної 

підготовленості

Показник фізичного розвитку
11 навчальна група 12 навчальна група 13 навчальна група 14 навчальна група

Довжина 
тіла

Маса
тіла

Довжина 
тіла

Маса
тіла

Довжина 
тіла

Маса
тіла

Довжина 
тіла

Маса
тіла

Динамометрія 0,31 0,54 0,33 0,49 0,27 0,52 0,22 0,61
Підтягування 0,12 0,56 0,18 0,53 0,23 0,53 0,15 0,57
Біг на 100 м 0,23 0,42 0,24 0,35 0,41 0,32 0,24 0,35

Біг на 1000 м 0,62 0,19 0,53 0,22 0,47 0,33 0,58 0,28
Біг на 3000 м 0,32 0,21 0,26 0,42 0,24 0,4 0,23 0,45

П р и м і т к а: Величина кореляційного взаємозв’язку: низький –– (0,49– 0,20),  
середній –– (0,69–0,50), сильний –– (0,99–0,70).
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що курсанти 11 навчальної групи, не мають переваги 
в абсолютних значеннях над курсантами інших на-
прямків підготовки, не дивлячись на приріст вагових 
показників. Ми пов’язуємо такі дані зі збільшенням 
фізичного навантаження при організації форм фізич-
ної підготовки протягом навчання.

Аналіз взаємозв’язків між показниками фізично-
го розвитку та показниками фізичної підготовленості 
показав наступне (таблиця 5). Частина представлених 
в таблиці показників має взаємозв’язки, що заслуго-
вують уваги. 

Середній взаємозв’язок спостерігається між до-
вжиною тіла і результатом у бігу на 1000 м. Чим ви-
щий курсант тим кращий у нього результат у цій впра-
ві. Але на 3000 м такого взаємозв’язку немає. Також 
середні зв’язки (на рівні 0,494–0,610) має результат 
динамометрії з вагою тіла і кількістю підтягувань. 
Аналогічні результати мають місце у всіх групах кур-
сантів.

Це говорить про те, що всі показники тестування 
фізичної підготовленості курсантів мають незалеж-
ний характер і високий показник фізичного розвитку 
не дає підстави розраховува ти на такий же результат у 
фізичній підготовленості.

Таким чином, можна констатувати, що у рівні фі-
зичної підготовленості перевагу ма ють курсанти фі-
зичного виховання, а у курсантів інших напрямків 
підготовки має місце деяка нерівномірність їх підго-
товленості, хоч вона статистично достовірна.

Висновки.
1. Аналіз офіційних документів, даних наукових 

досліджень свідчать про те, що кожна четверта 
молода людина (25 %) за станом здоров’я не може 
бути покликана у ряди ЗС, а сьогодні дослідники 
стверджують, що в Україні вже 60 % випускників 
шкіл і вузів непридатні до військової служби [8].

2. Показники фізичного розвитку курсантів ВІ ОНПУ 
м. Одеси, статистично не відрізняються від середніх 
показників курсантів ФВП КПНУ ім. І. Огієнка. 

3. Серед показників фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості за тестами НФП і динамометрії 
дуже мало статистично значимих взаємозв’язків. 
Тобто високі показники у рості та масі тіла не га-
рантують високих показників у бігових тестах та 
тестах на розвиток сили. 

4. За стандартною оцінкою максимального споживан-
ня кисню курсанти нашого інституту знаходяться на 
низькому рівні. Якщо вважати, що показник МСК є 
одним із основних в оцінці фізичного здоров’я лю-
дини, то можна переконатися, що і рівень його у 
курсантів, які були досліджені, також низький.

5. Швидкість реакції серцево-судинної системи на 
навантаження та відновлювання після навантажен-
ня більш висока у курсантів фізичного вихован-
ня. Це може свідчити про їх більш високий рівень 
функціонального стану організму у порівнянні з 
курсантами інших напрямків підготовки.
Перспективи подальших досліджень можуть по-

лягати у визначенні особливостей психофізіологічних 
якостей курсантів різних військових спеціальностей.
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Удосконалення професійної підготовки 
майбутніх фахівців на студактивних заняттях

Олексенко В.М., Олексенко Н.І. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотації:
У статті виявлено шляхи і за-
соби реалізації навчальної 
діяльності, яка спрямована на 
удосконалення професійної 
підготовки майбутніх фахівців. 
Розкрито основні умови розвит-
ку творчих здібностей студентів. 
Обґрунтовано залежність 
якості знань і рівня професійної 
підготовки майбутніх фахівців 
від виду навчальних занять і 
технологій їх проведення. Дове-
дено високу ефективність сту-
дактивних занять у процесі такої 
діяльності. Встановлено, що но-
вий вид занять несе величезний 
виховний потенціал.

Олексенко В.М., Олексенко Н.І. Усовершен-
ствование профессиональной подготовки 
будущих специалистов на студактивных 
занятиях. В статье выявлены пути и сред-
ства реализации учебной деятельности, 
направленной на усовершенствование про-
фессиональной подготовки будущих спе-
циалистов. Раскрыты основные условия раз-
вития творческих способностей студентов. 
Обоснована зависимость качества знаний и 
уровня профессиональной подготовки буду-
щих специалистов от вида учебных занятий и 
технологий их проведения. Доказана высокая 
эффективность студактивних занятий в про-
цессе такой деятельности. Установлено, что 
новой вид занятий несет огромный воспита-
тельный потенциал.

Oleksenko V.M., Oleksenko N.I. Im-
provement of professional training of 
future specialists on studactive class-
es. The ways and means of realization of 
educational activity directed at improve-
ment of professional training of future spe-
cialists are exposed in the article. The ba-
sic conditions of development of students’ 
creative abilities are revealed. The depen-
dence of knowledge quality and level of 
professional training of future specialists 
on the type of studies and technologies of 
their carrying out is grounded. The high 
efficiency of studactive classes in the pro-
cess of such an activity is proved. It is es-
tablished that the new type of classes has 
a huge educational potential.

Ключові слова:
виховання, професійна підго-
товка, спеціаліст, студактив-
не заняття, творчі здібності.

воспитание, профессиональная подготов-
ка, специалист, студактивное занятие, 
творческие способности.

education, professional training, special-
ist, studactive class, creative abilities.

Вступ.1
Важливою характеристикою підготовки фахівців у 

ВНЗ має стати рівень цілісного педагогічного процесу 
формування особистості, що здійснюється на основі 
ефективного впровадження наукових інноваційних 
технологій. Тільки в тісному контакті науки і техно-
логії, в динаміці, русі можливий якісний показник 
підготовки фахівця. Очевидний зв’язок поставленої 
проблеми з практичними завданнями підготовки фа-
хівців, адже у сучасних умовах реформування освіти і 
переходу до європейських стандартів навчання недо-
статньо знати як працювати (know how), а надзвичай-
но важливо розуміти для чого працювати (know why).

У статті [1] автор доводить необхідність відкрит-
тя і виховання поезії “внутрішньої душі металевої 
людини” в усіх вимірах її особистісного, людського 
і божественного буття. Очевидно, що стратегію і так-
тику змін інновацій і реформ в освіті повинна визна-
чити гуманістично-демократична освітня парадигма, 
а не ринкова ідеологія. У [2] виділені типи навчання 
та йдеться про необхідність створення нових методів 
і технологій навчання. Дійсний член НАПН Украї-
ни, професор В.П. Андрущенко, член-кореспондент 
НАПН України, професор О.Г. Ярошенко та інші вче-
ні підкреслюють важливість вивчення хімії і біології. 
саме ці дисципліни відіграють важливу роль у підго-
товці фахівців з фізичного виховання і спорту. Спира-
ючись на їх дослідження в праці [3] розкриті наукові 
основи парадигми в контексті підготовки фахівців з 
використанням педагогічних технологій та обґрунто-
ваний вибір інноваційних технологій. 

Важливою складовою поставленої проблеми є розро-
блення високоефективних навчальних занять у підготов-
ці фахівців з новою технологією їх проведення. Такий 
напрям наукового пошуку вже давно є предметом осо-
бливої уваги В.П. Андрущенка, І.А. Зязюна, М.С. Корця, 
Н.Г. Ничкало, І.М. Предборської та ін. Аналіз стану до-
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сліджень і наукових публікацій з проблеми дозволяє ді-
йти висновку про спрямованість вузівського навчально-
виховного процесу, насамперед, на максимальний 
розвиток здібностей особи, врахування її пізнавальних 
особливостей, створення сприятливих психологічних 
умов для співпраці викладача та студента. 

За такого підходу неможливо не помітити, що по-
трібний новий вид занять з новою технологією його 
проведення, на якому діяльність студента скеровує 
саморозвиток, а студенти відкривають знання та зна-
ходять істину за індивідуальною траєкторією особис-
тісного шляху одержання професії.

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального автомобільно-дорожнього університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – виявлення шляхів і засобів реалізації тако-

го типу навчальної діяльності під час вивчення хімії 
на студактивних заняттях.

Результати дослідження.
Поняття “студактивне заняття” уведено в [4], де-

тально проаналізовано й обґрунтовано в [5, 6]. Студак-
тивне заняття – навчальне заняття, під час якого від-
бувається прогредієнтне, активне, творче, самостійне 
здобуття студентами компетентностей у взаємозв’язку 
з саморефлексією, самовдосконаленням, самореаліза-
цією під впливом колегіальності. Саме через знання, 
що ґрунтуються на дослідженні можна активно сприя-
ти продуктивному професійному навчанню, розвитко-
ві неперервної освіти, формуванню конкурентоспро-
можності та професійної мобільності фахівців. Під 
час студактивних занять діяльність студента на осно-
ві індивідуальних освітніх потреб якнайповніше роз-
криває можливості особистості, сприяє гармонійному 
формуванню розумових і моральних якостей. Студак-
тивне заняття віддзеркалює процес становлення і роз-
витку студента, на якому яскравіше проявляються його 
громадянські риси. Такі заняття перетворюють знання 
в переконання, створюють науковий фундамент для 
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самоосвіти, сприяють професійній досконалості, від-
різняються новими активними видами діяльності ви-
кладача і студента. Домінантна роль на цьому занятті 
належить активному спілкуванні студента зі студентом, 
який виступає і в ролі викладача, і в ролі студента.

Встановлено, що технологія проведення студак-
тивних занять виходить з проблем подальшої розбу-
дови національної системи освіти, адаптації її до умов 
соціально-орієнтованої економіки, трансформації та ін-
теграції освіти у Європейське та світове співтовариство. 

Основним завданням нашого дослідження було 
обґрунтування залежності якості знань і рівня про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців від виду на-
вчальних занять у ВНЗ і технології їх проведення. 
Попередні наукові результати дозволили для рівня 
вірогідності 95 % і абсолютної похибки ε=0,05 взяти 
значення обсягу вибірки 138 студентів. Науковий екс-
перимент включав 276 студентів, які вивчали один і 
той самий хімічний матеріал навчальної програми. 
Різниця полягала в видах заняття: 138 студентів на-
вчалися за традиційною лекційно-практичною струк-
турою (контрольні групи), а 138 – з використовуван-
ням студактивних занять (експериментальні групи). 

Після експериментального навчання студенти усіх 
груп мали виконати одні і ті самі контрольні завдання, 
частина яких вимагала використання засвоєних знань 
для відкриття нових знань. Запропоновані контроль-
ні завдання вимагали від студентів пошукових дослі-
джень, творчого мислення. Такий тип контрольних 
завдань найбільш адекватний для вимірювання на-
вчальних досягнень студентів. Творчі завдання до-
зволяють перевірити не тільки ступінь закріпленого 
навчального матеріалу в пам’яті, але й одночасно рі-
вень мікророзвитку процесів мислення. За допомогою 
таких завдань розкриваються можливості подальшого 
творчого засвоєння матеріалу. 

Студенти контрольних груп за їхнім проханням 
одержали одночасно з завданнями інструктивну карт-
ку з детальними рекомендаціями та основними понят-
тями вивченого матеріалу. Експериментальні групи не 

одержали ніяких інструкцій. У результаті понад 70 % 
студентів контрольних груп не розв’язали творчих за-
дач. Пред’явили свої судження стосовно вивчення но-
вого матеріалу 72 проти 21 і змогли стисло письмово 
викласти навчальний матеріал в схемах, таблицях, ал-
горитмах – 81 % проти 36 % на користь студентів екс-
периментальних груп. Ефективність засвоєння знань, 
зокрема, оцінювалась загальною кількістю відобра-
жених змістових елементів у результаті діяльності 
студентів за індивідуальними творчими тестовими за-
вданнями. Рис. 1 демонструє результати вимірювання 
навчальних досягнень студентів, де дані у відсотках 
округлені до цілих частин. 

Завдання для самоконтролю, взаємоконтролю, само-
стійно розроблені задачі у студентів, які брали участь у 
студактивних заняттях, суттєво відрізняються творчим 
підходом до їх складання, глибиною розуміння матеріа-
лу. Чимало запропоновано задач та їх розв’язань у віршо-
ваній формі. Рівень самостійно підготовлених запитань 
студентів, які навчались традиційно, значно нижчий. Їхні 
запитання переважно спрямовувались на формулювання 
правил, законів і визначень і не активізували самостійний 
пошук істини. У студентів експериментальних груп вияв-
лено здатність порівнювати результати різних підходів до 
явища та розглядати його всебічно. Аналіз контрольних 
робіт показав зростання кількості вирішених завдань за 
відповідний інтервал часу. У тих групах, де студактивні 
заняття проводились частіше, оцінки вищі.

Здобуті дані показали, що якість знань вища в екс-
периментальних групах, а ефективність засвоєння 
знань і рівень професійної підготовки залежать від 
виду заняття, технології їх проведення та інтелекту-
альної активності студентів. При цьому застосування 
студактивних занять зменшує кількість незадовіль-
них оцінок. Студенти експериментальних груп від-
значають, що зросло бажання самому зрозуміти тему 
(78 %), і не відставати від інших (48 %). Уважність, 
зосередженість зросли до 100 %. Ніяких ні в кого по-
бічних справ під час занять, а це сприяє діловій спря-
мованості студентів. 

Рис. 1. Аналіз результатів експерименту (%)

1 – кількість відображених 
змістових елементів у 
середньому; 

2 – пошук завдань для само-
контролю;

3 – самостійно підготовлені 
запитання для активного 
спілкування та проблемні 
запитання для аналізу;

4 - самостійно розроблені за-
вдання; 

5 - правильно сформульовані 
висновки;  

6 - самостійно розроблені 
проблемні чи виробничі 
ситуації.

100  
92  89  84  79  

80  
68  

63  
60  

33  40  
32  31  

21  18  20  

3  
0  

1      2            3                      4              5                    6  

Експериментальні групи                

 Контрольні групи



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

78

Результати опитування викладачів дозволили зро-
бити висновок, що вони в цілому схвалюють впрова-
дження студактивних занять у підготовці майбутніх 
фахівців у педагогічний процес, оскільки це підвищує 
якість знань студентів з усіх дисциплін. Таке навчан-
ня отримало також позитивну оцінку студентів, що 
пояснюється підвищенням інтересу до навчання. За 
критерієм Макнамари доведено, що на таких заняттях 
студенти бажають навчатися і це їм подобається. 

Доведено, що новий тип заняття несе величезний 
виховний потенціал. Для організації виховної праці 
викладач використовує різноманітні сучасні прийоми 
та методи особистого впливу, здійснення яких спира-
ється на традиції і національну культуру виховання та 
розробку і впровадження нових шляхів формування 
національної свідомості майбутнього фахівця.

Встановлено, що тільки забезпечивши студентів 
певним мінімумом знань, можна сформувати само-
стійне створення ними конкретних і різноманітних, 
оригінальних і творчих продуктів, що сприяє ефек-
тивному розвитку цілого комплексу якостей творчої 
особистості: розумової активності, вміння швидко 
навчатися, кмітливості й винахідливості, прагнення 
здобувати знання, самостійності, працелюбивості, 
здатності бачити загальне, головне в різному й різне 
в подібних явищах. Основні умови розвитку творчих 
здібностей такі:

орієнтовно-мотиваційна діяльність;• 
інтенсивно-пошукова діяльність;• 
пізнавальна активність, розвиток самостійності;• 
регламентована діяльність та її поступове усунення;• 
корекційна діяльність;• 
контрольно-оцінювальна діяльність. • 

У ході підготовки фахівців на студактивному за-
нятті ставиться мета формувати у студента здатність 
самостійно бачити проблему, визначати засоби щодо 
її практичного вирішення, бути дослідником уже до-
слідженого, висувати гіпотези й теореми, знаходити 
шляхи їх перевірки, складати й розв’язувати про-
блемні й професійні завдання тощо. На такому занятті 
кожний студент є безпосереднім діяльним учасником 
навчально-виховного процесу, який знайшов свій 
шлях активного засвоєння навчального матеріалу. 
Процес засвоєння знань включає такі основні компо-
ненти: сприйняття, розуміння, усвідомлення, узагаль-
нення, систематизація.

Викладач з любов’ю, а не як стороння людина спосте-
рігає за кроками студентів дорогою пізнання. Саме таке 
ставлення дає студентам натхнення і навички, потрібні 
для вивчення хімії. Викладач виступає інтерпретатором 
фактів, постачальником оригінальних ідей, носієм твор-
чого мислення, викликає в студентів можливість підходу 
до питання з різних сторін, вміє загострювати й аналізу-
вати різні позиції. Його завдання – надати студентським 
діям поміркованості і, таким чином, знаходити “золоте 
зерно”, спільне, об’єднувальне і правильне, спілкуючись 
зі студентами як з рівними. Необхідність самоосвіти для 
студента стає зрозумілою, коли він виступає в ролі ви-
кладача. Знання треба докласти до діла. Ось що карди-
нально міняє позицію студента і змінює його. Студент на 

очах викладача набуває діловитості, відповідальності, 
гідності особистої зацікавленості в тому, щоб “запитува-
ти” і в тому, щоб “відповідати”. 

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження з удоскона-

лення професійної підготовки майбутніх фахівців дає 
підстави дійти висновку:
по-перше, у результаті обґрунтування залежності якості 

знань і рівня професійної підготовки майбутніх 
фахівців від виду навчальних занять встановлено ви-
соку ефективність студактивних занять;

по-друге, стрижнем студактивного заняття є те, 
що на такому занятті не лише забезпечується 
обумовленість навчання суспільним потребам, роз-
виток інтелекту студента, його творчі здібності, а й 
головним чином уміння жити і працювати в умовах 
справжніх ринкових відносин;

по-третє, студактивне заняття якнайповніше розкриває 
можливості особистості, дозволяє здійснювати 
перехід до особистісно зорієнтованої освіти на основі 
індивідуальних шляхів освітніх потреб, залежності 
ефективності засвоєння навчального матеріалу 
від його застосування, що удосконалює і підвищує 
професійну підготовку майбутніх фахівців. 

по-четверте, студактивне заняття сприяє цілісному 
педагогічному процесу формування громадянина в 
діяльності. Діяльність скеровує розвиток, завдяки 
чому в ній формується особистість, її ставлення до 
дійсності, людей. 
Перспективою подальших розвідок у даному на-

прямку вважаємо детальне дослідження системи 
впливу на студента, що базується на збереженні 
здоров’я кожного. 
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Структура науково-дослідницьких умінь бакалаврів  
із фізичного виховання та спорту

Омельяненко Г.А.
Запорізький національний університет

Анотації:
Наведено уточнення поняття 
«дослідницькі вміння», «науково-
дослідницькі вміння», «науково-
дослідницькі вміння бакалаврів 
із фізичного виховання та спор-
ту». Розглянуто основні аспекти 
дослідницької діяльності, сучасні 
класифікації дослідницьких умінь 
та визначено структуру науково-
дослідницьких умінь бакалаврів 
із фізичного виховання та спор-
ту. Виявлено сім груп у структурі 
системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного 
виховання і спорту. Властивості 
системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного ви-
ховання та спорту було визначено 
за допомогою теорії графів.

Омельяненко Г.А. Структура научно-
исследовательских умений бакалавров 
физического воспитания и спорта. Приве-
дены уточнение понятия «исследователь-
ские умения»,  «научно-исследовательские 
умения», «научно-исследовательские уме-
ния бакалавров физического воспитания 
и спорта». Рассмотрены основные аспекты 
исследовательской деятельности, совре-
менные классификации исследовательских 
умений и определена структура научно-
исследовательских умений бакалавров из 
физического воспитания и спорта. Выявле-
но семь групп в структуре системы научно-
исследовательских умений бакалавров по 
физическому воспитанию и спорту. Свойства 
системы научно-исследовательских умений 
бакалавров по физическому воспитанию и 
спорту было определено с помощью теории 
графов.

Omelyanenko G.A. Structure of 
research abilities of bachelors of 
physical education and sport. Clari-
fication of concept «research abilities», 
«research abilities», «research abilities 
of bachelors of physical education and 
sport», is resulted in the articles. The 
basic aspects of research activity are 
considered, modern classifications of 
research abilities and the structure of 
research abilities of bachelors is certain 
from physical education and sport. It is 
revealed seven groups in the structure 
of a system of scientific-research abili-
ties of bachelors of physical education 
and sport. The characteristic of a sys-
tem of scientific-research abilities of 
bachelors of physical education and 
sport was defined with the help of the-
ory of graphs.

Ключові слова:
діяльність, уміння, готовність, 
дослід, спостереження, аспект, 
класифікація.

деятельность, умение, готовность, опыт, 
наблюдение, аспект, классификация.

activity, ability, readiness, experience, 
supervision, aspect, classification.

Вступ.1

В структурі підготовки висококваліфікованих 
кадрів науково-дослідницька діяльність обіймає 
особливе місце і є найважливішою умовою розви-
тку професійно-творчої самостійності майбутніх 
фахівців. Важливим компонентом готовності сту-
дентів до науково-дослідницької діяльності є рі-
вень сформованість науково-дослідницьких умінь. 
Психолого-педагогічні проблеми науково-дослідної 
діяльності студентів знайшли відображення в працях 
С.І.Архангельського, В.І. Андрєєва, Ю.К. Бабансько-
го, В.В. Давидова, С.І. Зіновьева, В.А. Крутецкого, 
С.О. Сисоєвої та ін..; специфіці дослідницької діяль-
ності студентів, формам і видам співпраці виклада-
чів і студентів присвячені роботи Л.І. Аксенова, Б.І. 
Сазонова, Н.В. Сичкової та ін.; дослідженню органі-
зації науково-дослідної та навчально-дослідницької 
діяльності студентів посвячені роботи Е.П. Елютіна, 
І.Я. Лернер, П.І. Підкасистого, В.А. Сластеніна та 
ін; дидактичні й психологічні аспекти застосування 
інформаційно-комунікативних технологій навчання 
з метою формування науково-дослідницьких умінь у 
студентів знайшли відображення в працях В.П. Без-
палька, В.П. 3інченка, B.C. Ледньова, В.Я. Ляуді-
са, О.М. Леонтьєва, Ю.І. Машбиця, A.M. Пеникала, 
В.Ф. Паламарчук, Л.Н. Прокопенка, Н.Ф. Тализіної, 
В.В. Рубцова, O.K. Тихомирова та ін. 

Разом з тим, слід зазначити, що проблема форму-
вання науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фі-
зичного виховання та спорту засобами інформаційно-
комунікативних технологій недостатньо вивчена у 
вітчизняному педагогічному досвіді.

Дослідження проводиться відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідної роботи кафедри теорії 
та методики фізичної культури і туризму Запорізького 
національного університету.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – уточнення поняття «науково-

дослідницькі уміння бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту» та визначення структури системи 
науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фізич-
ного виховання та спорту.

Результати дослідження. 
Вивчаючи проблему формування науково-

дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихован-
ня та спорту засобами інформаційно-комунікативних 
технологій, ми вважаємо за доцільне розглянути 
сутність поняття дослідницькі вміння, науково-
дослідницькі уміння, науково-дослідницькі уміння 
бакалаврів із фізичного виховання та спорту та визна-
чити структуру науково-дослідницьких умінь бака-
лаврів із фізичного виховання та спорту.

В. Андрєєв визначає дослідницькі вміння як вмін-
ня застосовувати відповідний прийом наукового ме-
тоду в умовах вирішення навчальної проблеми, ви-
конання дослідницького завдання [2]. С. Бризгалова 
[3] дослідницькі вміння трактує як спосіб реалізації 
«окремої діяльності». В. Загвязінський наголошує, що 
педагогу-досліднику необхідні деякі специфічні зна-
ння та вміння: потрібно вміти спостерігати, аналізу-
вати і узагальнювати, виокремлювати головне, вміти 
за небагатьма ознаками передбачати розвиток явища, 
бачити альтернативу очевидному рішенню, поєднува-
ти точний розрахунок із здогадкою [4].

І. Зимня, О. Шашенкова [5] вважають, що дослід-
ницькі вміння – це здатність до самостійних спосте-
режень, дослідів, пошуків, що набувають у процесі 
вирішення дослідницьких завдань.

В. Литовченко зазначає, що науково-дослідницькі 
вміння є сукупністю систематизованих знань, умінь і на-
вичок особистості, а також її поглядів і переконань, які 
визначають функціональну готовність студента до твор-
чого пошукового вирішення пізнавальних завдань [6].
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У контексті дослідження ми визначаємо науково-
дослідницькі вміння бакалаврів з фізичного виховання 
і спорту як цілеспрямовані дії, які ґрунтуються на систе-
мі раніше засвоєних у процесі навчально-пізнавальної, 
пошукової, пошуково-експериментальної та науково-
дослідницької діяльності студентів знань, умінь і на-
вичок, відповідають логіці наукового дослідження та 
визначають функціональну готовність студента до на-
уково дослідницької діяльності.

Розглянемо сучасні класифікації дослідницьких 
умінь, для побудови яких науковці використовують 
різни ознаки. 

Так, С. Бризгалова залежно від логіки наукового до-
слідження [3] виокремлює такі науково-дослідницькі 
вміння: науково-інформаційні; методологічні; тео-
ретичні; емпіричні; письмово-мовні; комунікативно-
мовні дослідницькі вміння.

В. Литовченко [6] розглядає такі групи дослідниць-
ких вмінь: операційні дослідницькі вміння; організа-
ційні дослідницькі вміння; практичні дослідницькі 
вміння; комунікативні дослідницькі вміння. 

Розроблена О. Чугайновою класифікація [7] вклю-
чає п’ять груп дослідницьких вмінь: операційно-
гностичні; інформаційні дослідницькі вміння; 
конструктивно-проектувальні вміння; діагностичні 
вміння; комунікативні вміння.

Структура системи науково-дослідницьких умінь 
бакалаврів із фізичного виховання і спорту в межах 
нашого дослідження складається із семи груп дослід-
ницьких умінь: 
1) організаційно-методичні уміння: визначен-

ня послідовності дій і складання алгоритму 
дослідницької діяльності; планування і корек-
тування дослідження та його етапів;визначення 
практичної методики досліджень;

2) інформаційно-аналітичні уміння: вибір необхідних 
і достовірних інформаційних джерел за темою 
дослідження; аналіз і систематизація інформації, 
отриманої щодо предмета дослідження; складання 
бібліографії;

3) модельно-прогностичні уміння: розробка об'єкту, 
предмету науково-дослідницької діяльності; вису-
вання гіпотези; постановка проблеми, визначення 
цілей і завдань наукового пошуку; бачення різних 
підходів до вирішення проблеми і знаходження 
оптимальних спосіб її рішення; прогнозування ре-
зультату науково-дослідницької діяльності;

4) комунікативно-дослідницькі уміння: пошук шляхів 
співпраці, застосування прийомів співробітництва 
в процесі здійснення дослідницької діяльності; за-
стосування комунікативних методів отримання 
інформації; розвиток уміння володіти вербальними 
і невербальними засобами спілкування, виклада-
ти свої думки, відстоювати свої позиції, виступа-
ти з повідомленням про результати дослідження; 
взаємодопомога, взаємоконтроль;

5) професійно-пошукові уміння: здійснення 
пошукової діяльності; проведення експеримен-
тальних досліджень; спостереження фактів, подій; 
якісний і кількісний аналіз отриманої інформації;  

класифікація, виокремлення головного, застосову-
вання аналогій, індуктивні і дедуктивні висновки, 
встановлення причинно-наслідкових зв'язків, за-
стосовування професійних знань і вмінь в новій 
ситуації; узагальнення, систематизація нових да-
них; наочне представлення результатів діяльності у 
вигляді схем, таблиць, графіків, моделей; формулю-
вання висновків;

6) рефлексивно-оціночні уміння: аналіз і оцінка 
різних точок зору на проблему дослідження та виз-
начення свого ставлення до них; аргументація об-
раного шляху вирішення проблеми дослідження; 
саморегуляція і коректування своєї діяльності; 
критичний аналіз і оцінка своєї діяльності та 
її результатів; самопізнання, самодіагностики, 
взаємодопомоги.

7) уміння з інформаційно-комунікативних технологій: 
сукупність знань і навичок використання 
комп’ютерної та телекомунікаційної техніки у 
науково-дослідницькій діяльності.
Властивості системи науково-дослідницьких 

умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту ми 
визначали за допомогою теорії графів [8]: елементи 
системи науково-дослідницьких умінь бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту ми розглядали як вер-
шини V знакового орієнтовного графу G, а зв’язки між 
ними – як ребра E орграфу G = (V, E), де V = (v1, v2, 
v3…. vn) – множина елементів, які називаються верши-
нами графу; E = (e1, e2, e3 …..en) – множина зв’язків 
між двома будь-якими вершинами графу, які назива-
ються ребрами графу. Від вершини vi до вершини vj 
орграфу проводилася дуга (ребро), якщо зміна стану vi 
безпосередньо впливає на стан vj. Дуга має знак « + », 
якщо посилення одного елементу системи призводить 
до посилення другого, і знак « – », якщо посилення 
одного елементу визиває ослаблення іншого. 

Завдання топологічного сортування орграфу зво-
диться до поділу множини вершин графу V на під-
множини Vі , які мають назву рівня, шару або ярусу. 
Тобто на множині вершин V необхідно знайти числову 
функцію, яка називається порядковою функцією гра-
фа. В нашому дослідженні ми застосовували спосіб 
знаходження порядкової функції графа, який базуєть-
ся на використанні матриці суміжності (алгоритм Де-
мукрона) [8, с. 26] та провели топологічне сортування 
графу.

Топологічне сортування графу системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту дозволило виокремити наступні шари 
графу (см. рис.1):

V0, до якого входить вершина графу v1, яка відо-
бражує професійно-пошукові науково-дослідницькі 
уміння бакалаврів із фізичного виховання та спорту;

V1, до якого входить вершина графу v2, яка відо-
бражує науково-дослідницькі уміння з інформаційно-
комунікаційних технологій;

V2, до якого входять вершини графу v3 та v4, які ві-
дображують модельно прогностичні та організаційно-
методичні науково-дослідницькі уміння бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту;
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Рис. 1 Граф системи науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту
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V3, до якого входять вершини графу v5 та v6, які відо-
бражують інформаційно-аналітичні та комунікативно-
дослідницькі науково-дослідницькі уміння бакалаврів 
із фізичного виховання та спорту;

V4, до якого входить вершина графу v7, яка відо-
бражує рефлексивно-оціночні науково-дослідницькі 
уміння бакалаврів із фізичного виховання та спорту.

Топологічне сортування графу дозволило визначи-
ти значущість кожного елементу та його вплив на стан 

системи науково-дослідницьких умінь бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту в цілому:

так, вершина графу • v1, яка відображує професійно-
пошукові науково-дослідницькі уміння бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту, є витоком графу, що 
говорить про базовість та значну впливовість дано-
го елементу на стан системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту; 
вершина графу • v7, яка відображує рефлексивно-
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оціночні науково-дослідницькі уміння бакалаврів із 
фізичного виховання та спорту є стоком графу, що го-
ворить про результативний характер даного елементу;
вершини графу • v3 та v4, які відображують 
організаційно-методичні та модельно-прогностичні 
науково-дослідницькі уміння бакалаврів із фі-
зичного виховання та спорту та вершини v5 та 
v6, які відображують інформаційно-аналітичні та 
комунікативно-дослідницькі науково-дослідницькі 
уміння бакалаврів із фізичного виховання та спорту 
працюють на сталість поточного стану системи;
вершина графу • v2, яка відображує науково-
дослідницькі уміння з інформаційно-комунікаційних 
технологій є елементом, який працює на подальший 
розвиток системи.

Система вважається збалансованою, якщо збалан-
сованим є граф, який її відображує. Критерієм збалан-
сованості графу є наступне твердження: граф збалан-
сований, якщо кожний цикл в ньому є позитивним.

Всі дуги орграфу системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спор-
ту, а відповідно і всі цикли орграфу є позитивними, 
що говорить про збалансованість системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного та спор-
ту та відповідний вплив зміни параметрів однієї вер-
шини на параметри інших вершин. 

В знаковому орієнтовному графі системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту ми виокремили певні контури. 

Під контуром в орграфі розуміють замкнений шлях 
v1, v2, v3…. vn, v1 в якому всі вершини різні. Контури в 
знаковому орграфі відповідають контурам зворотно-
му зв’язку: контури, які протидіють відхиленню сис-
теми відповідають контурам негативного  зворотного 
зв’язку; контури, які посилюють відхилення систе-
ми відповідають контурам позитивного  зворотного 
зв’язку (коли збільшення будь-якої змінної призво-
дить до її подальшого збільшення через інші змінні 
контуру). 

Аналізуючи граф системи науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту 
ми виокремили наступі контури зворотного зв’язку: 
v2 - v5 - v7 - v2 (вміння з інформаційно-комунікативний 
технологій – інформаційно-аналітичні вміння – 
рефлексивно-оціночні вміння - науково-дослідницькі 
уміння з інформаційно-комунікативний техно-
логій); v2 - v6 - v7 - v2 (науково-дослідницькі умін-
ня з інформаційно-комунікативний технологій 
–  комунікативно-дослідницькі вміння - рефлексивно-
оціночні вміння – науково-дослідницькі уміння з 
інформаційно-комунікативний технологій);  v1  - v3 - v5  
- v7 - v2 - v1 (професійно-пошукові вміння – модельно-
прогностичні вміння – інформаційно-аналітичні вміння 
- рефлексивно-оціночні вміння - науково-дослідницькі 
вміння з інформаційно-комунікативний технологій 
- професійно-пошукові науково-дослідницькі умін-
ня);   v1 - v4 - v6  - v7 - v2 - v1 (професійно-пошукові вмін-
ня – організаційно-методичні науково-дослідницькі 
вміння – комунікативно-дослідницькі вміння – 
рефлексивно-оціночні вміння – науково-дослідницькі 

вміння з інформаційно-комунікативний технологій – 
професійно-пошукові науково-дослідницькі уміння). 

Всі виокремленні контури графу системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту є контурами позитивного  зворотного 
зв’язку. Це дозволяє якісно і кількісно оцінювати змі-
ни значень параметрів вершин V(t), які відбуваються 
в системі у певні моменти часу під впливом імпуль-
су (зміни) P(t), який надходить до системи. Цей ім-
пульс може бути зовнішнім, таким, що відображує 
зміни параметрів одного із елементів, який піддається 
обов’язковій перебудові. 

В нашому дослідженні системи науково-
дослідницьких умінь бакалаврів із фізичного вихо-
вання та спорту під імпульсом, який спонукає систему 
до подальшого розвитку, ми розуміємо вплив педаго-
гічної технології формування науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту 
засобами інформаційно-комунікативних технологій, 
беручи до уваги вагомість та системне значення вер-
шини v2, яка відображує науково-дослідницькі уміння 
з інформаційно-комунікаційних технологій.

Висновки.
Науково-дослідницьку діяльність студентів вва-

жають одним із найважливіших засобів підвищення 
якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою 
освітою, здатних творчо застосовувати в практичній 
діяльності найновіші досягнення науково-технічного 
прогресу. Формування науково-дослідницьких вмінь, 
залучення студентів до науково-дослідницької діяль-
ності повинні відбуватися з молодших курсів, роз-
виваючи творчий підхід до вирішення професійно-
орієнтованих завдань.

Напрям подальших досліджень – оцінка ефектив-
ності технології формування науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту за-
собами інформаційно-комунікативних технологій.
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Педагогический анализ диагностики студентов юридического 
института, посещающих дисциплину «физическое воспитание»

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

Анотации:
Рассмотрено, что в ходе учебного 
процесса очень важно сформиро-
вать в сознании студентов правиль-
ное понимание здорового образа 
жизни и привить им навыки и уме-
ние профилактики заболеваний. В 
эксперименте принимало участие 
сто двадцать пять студентов в воз-
расте восемнадцати – двадцати 
лет. На основе данных эксперимен-
та показано, что посещая учебную 
дисциплину «физическое воспи-
тание», студент должен, осознано 
понимать, что такое здоровье и 
как важно его поддержание для 
собственной жизнедеятельности. 
Предложены возможные пути фор-
мирования мотивации студентов на 
посещение занятий по физическо-
му воспитанию по интересам. 

Попічєв М.І. Педагогічний аналіз 
діагностики студентів юридичного 
інституту, які відвідують дисципліну 
«фізичне виховання». Розгляну-
то, що в ході учбового процесу дуже 
важливо сформувати у свідомості 
студентів правильне розуміння здоро-
вого способу життя та закріпити навички 
і вміння профілактики захворювань. В 
експерименті приймало участь сто двад-
цять п’ять студентів у віці вісімнадцяти 
– двадцяти років. На основі даних ек-
сперименту показано, що відвідуючи 
дисципліну «фізичне виховання», студент 
мусить усвідомлювати, що таке здоров'я 
і як важлива його підтримка для власної 
життєдіяльності. Запропоновані можливі 
шляхи формування мотивації студентів 
на відвідування занять з фізичного вихо-
вання за інтересами. 

Popichev M.I. The pedagogical analysis 
of diagnostics of students of the legal 
institute visiting discipline “physical 
training”. It is considered that during 
educational process it is very important 
to generate correct understanding of a 
healthy way of life in consciousness of 
students and to impart it skills and ability 
of preventive maintenance of diseases. In 
experiment took part one hundred twenty 
five students at the age of eighteen – twenty 
years. On the basis of the experiment data 
it is shown that visiting a subject matter 
“physical training”, the student should is 
realized to understand that such health and 
as its maintenance for own ability to live 
is important. Possible ways of formation 
of motivation of students on visiting of 
employment on physical training are 
offered in interests. 

Ключевые слова:
мотив, состояние, установка, ди-
агностика, индивидуальность, ме-
тодика, жизнедеятельность. 

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

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

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 контр-
оль со стороны преподавателя психофизиологическо-
го состояния студента и оценка динамики изменения 
его показателей (Дружилов С.А., Радугин А.А.). 

Следует отметить, что особенностью психоло-
гии многих студентов при занятии любой деятель-
ностью, в том числе, и физическим воспитанием, 
является стремление к получению наивысших ре-
зультатов быстро и, конечно же, с минимальным при-
ложением усилий. Сознание молодых людей, к сожа-
лению, часто срабатывает таким образом, что сами 
по себе положительные результаты их деятельности 
и позитивные изменения в состоянии здоровья не яв-
ляются стимулом для занятия такой деятельностью в 
последующем. Сегодня мотивация студентов на по-
сещение занятий по физическому воспитанию неред-
ко сводится лишь к тому, чтобы получить зачёт либо 
предотвратить возможные негативные последствия со 
стороны администрации учебного заведения (Волков 
В.П., Горбунов Г.Д., Сентябрев М.Н.). Обусловлено 
это тем, что для большинства молодых людей здо-
ровье представляет категорию абстрактную, которая 
еще не имеет для них актуальности; ведь мало кого в 
молодом возрасте беспокоят серьёзные проблемы со 
здоровьем. В то же время для того, чтобы предотвра-
тить у студентов возможные проблемы со здоровьем в 
будущем, привить им навыки профилактики заболева-
ний, хотелось бы добиться от них осознанного отно-
шения к цели посещения занятий и глубоких знаний в 
области физической культуры. 

Для чего же так необходимо заниматься физичес-
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кой культурой и спортом? В Крымском юридическом 
институте Национальной юридической академии 
имени Ярослава Мудрого была проведена психолого-
педагогическая диагностика студентов, посещающих 
дисциплину «физическое воспитание», на предмет их 
отношения к данной учебной дисциплине и понима-
ния ими составляющих здорового образа жизни.

Работа выполнена по плану НИР Крымского юри-
дического института Национальной юридической 
академии Украины имени Ярослава Мудрого.

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

психолого-педагогической диагностики студентов 
выявить понимание молодежью здорового образа 
жизни и причины формирования негативного отно-
шения к занятиям по физическому воспитанию. 

Задачи: 
Выявление психологически проблемных студентов, 1. 
обладающих индивидуальными особенностями 
восприятия их жизнедеятельности.
Диагностика особенностей восприятия сту-2. 
дентами их взаимоотношений с профессорско-
преподавательским составом учебного заведения.
Диагностика показателей напряжённости, отчуж-3. 
дённости, конфликтности, агрессивности студентов 
в межличностных отношениях.
Выявление ценностных ориентаций у современных 4. 
студентов.
Разработка мотивационного пакета с целью при-5. 
влечения студентов к занятиям физическим воспи-
танием, в частности, и к ведению здорового образа 
жизни в целом.
Сравнительный анализ результатов диагностики сту-6. 
дентов различных курсов, групп; гендерные различия.
Организация и методика исследования.
Психолого-педагогическая диагностика студентов 

Крымского юридического института Национальной 
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юридической академии Украины имени Ярослава Му-
дрого проводилась в период с 17 февраля по 7 марта 
2010 года. Было продиагностировано 125 студентов 1, 
2, 3 курсов академии: 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.

При проведении диагностики использовался диаг-
ностический 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 заня-• 
тий по физическому воспитанию;
исследования особенностей образа жизни и раци-• 
она питания студентов (вредные привычки, осо-
бенности 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 ди-

агностики 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 занимать-
ся плаванием, в 11 и 13 группах некоторые юноши 
высказали желание заниматься волейболом и баскет-
болом. 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 физи-
ческому развитию. 30% студентов высказали мне-
ние о необходимости заниматься лишь отдельными 
видами спорта по интересам. Оставшиеся 20% сту-
дентов предпочли бы делать то, что хотят сами, а не 
выполнять задания преподавателя.

Несмотря на то, что около 80 % студентов в сво-
их ответах проявили интерес к занятиям по физи-
ческому 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 представле-
ниям студентов, занятии по физическому воспита-
нию, большинство из опрошенных юношей 1-го курса 
высказало мысль о том, что в их представлении заня-
тия по физическому воспитанию связаны с физичес-
ким развитием. Для студентов мужского пола из 11 и 
13 группы занятия ассоциируются со здоровьем. Для 
девушек всего 1-го курса представления о занятиях 
по физическому воспитанию – это, в первую очередь, 
обретение здоровья, а потом уже физическое разви-
тие. И лишь для 30% студенток 1-го курса данный 
предмет ассоциируется с положительными эмоциями, 
отдыхом, 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 преподава-
теле – это хорошее профессиональное отношение и 
индивидуальный подход к студентам. Для юношей 12 
и 13 групп самым значимым является наличие у пре-
подавателя не только практических, но и теоретичес-
ких знаний. Юноши и девушки 11 группы на первое 
место поставили индивидуальный подход преподава-
теля к студентам, а лишь затем – хорошее отношение. 

Таким образом, мотивация студентов на занятия 
по физическому воспитанию обусловлена методикой 
преподавания, в которой сочетаются индивидуальный 
подход, высокий профессионализм и доброжела-
тельное отношение к студентам. Важность индиви-
дуального подхода преподавателя к студентам при 
этом выходит на первое место, поскольку отсутствие 
такового даже при условии весьма доброжелатель-
ного отношения преподавателя к студентам просто 
приводит к потере у них мотивации на посещение 
занятий. Следовательно, если посещаемость во вре-
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мя занятий высокая, то можно предположить, что 
профессионализм преподавателя соответствует тре-
бованиям студентов, а если низкая, то, возможно, 
целесообразно пересмотреть методику проведения 
занятий по физическому воспитанию, сделав 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 показате-
лем. Однако в реальности многие из них спортом так 
и не занимаются, кроме того, ещё и курят, употребля-
ют алкоголь. Вероятно, данное противоречие связано 
с отсутствием у студентов достаточных теоретических 
знаний, для чего же всё-таки нужно заниматься спор-
том 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 свиде-
тельствовать о том, что они чувствуют себя в обще-
стве относительно гармонично, расслабленно, но в 
кризисных 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 
свидетельствовать 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 особенностя-
ми социализации. Кроме того, возраст студентов 1-го 
курса – это достаточно кризисный возрастной период, 
когда происходит распределение социальных ролей в 
группе; юношам непременно хочется продемонстри-
ровать свою мужественность, независимость. 

Интересные показатели выявили девушки: уровень 
агрессивности и конфликтности у них выше среднего, 
что, вероятно, можно объяснить процессами адапта-
ции и распределения ролей. Кроме того, на данный 
момент в обществе происходит эмансипация женщин, 
и демонстрация некоторых мужских черт у предста-
вительниц женского пола не является неожиданной. 
Конечно же, значимыми факторами повышенной 
агрессивности у девушек могут выступать и особен-
ности 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 вовлекая в 
конфликт и тех, кто лидерами не являются), и какие-
либо проблемы личного характера (здоровье, отноше-
ния с противоположным полом и т.п.).

Анализ результатов выявления ценностных предпо-
чтений студентов во взаимоотношениях с преподава-
телем по физическому воспитанию показывает следу-
ющее. Отличительной чертой у большинства девушек 
является официально-личностное отношение к препо-
давателю («студент просит у преподавателя совета»), 
но есть и девушки, воспринимающие преподавателя 
только как учителя (официальные отношения, дистан-
ция). Кроме того, в отдельных случаях выявлено нали-
чие вербальной агрессии по отношению к преподавате-
лю («студент конфликтует с преподавателем», «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 агрес-
сии по отношению к преподавателю. У девушек из 
этой группы, в основном, присутствует установка 
на дистанцированные, официальные отношения. 
Некоторые воспринимают поведение преподавателя 
как несколько высокомерное, отмечают демонстра-
цию преподавателем 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 
студентов на данном курсе в большей степени зави-
сит от личности студента, так как отсутствует един-
ство восприятия. 

Психолого-педагогический анализ результатов ди-
агностики 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, единоборства-
ми и йогой. Занятиям на тренажёрах отдают предпочтение 
юноши из 21 и 22 группы. В 22 группе некоторые также 
хотели бы заниматься танцами (возможно спортивными), 
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 первую очередь, хорошее отношение к себе и 
индивидуальный подход. Для студенток из 24 группы 
являются значимыми (на 3 месте) практика и теория 
физического воспитания. У девушек из 23 группы 
важными являются занятия по интересам. Для де-
вушек из 21 группы самым значимым в занятиях по 
физическому воспитанию является разнообразие в 
проводимых занятиях.

Практически 50% студентов 2-го курса после за-
нятий чувствуют себя уставшими. Для 80% девушек 
из 21 группы разница в самочувствии до и после заня-
тий не заметна. Некоторые девушки из 22 и 23 групп 
испытывают 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 
анкеты были анонимными, даже если ответы явля-
лись не совсем правдивыми, можно предположить, 
что в сознании студентов существует установка на то, 
что курение является пагубной привычкой. Наличие 
такой 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 воспринимают 
взаимоотношения с преподавателем как официальные, 
дистанцированные. 

Психолого-педагогический анализ результатов ди-
агностики 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, 
настольным теннисом, волейболом, баскетболом, 
лёгкой атлетикой. Девушки из 34 группы хотели бы 
заниматься теннисом, волейболом, баскетболом, бад-
минтоном и даже футболом. Девушки из 31 и 32 групп 
отдают предпочтение танцам, аэробике, плаванию, 
тренажёрам, 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 физичес-
ким развитием. Остальные юноши воспринимают 
занятия по физическому воспитанию всего лишь 
как обязательный предмет. У большинства девушек 
физическое воспитание ассоциируется со здоро-
вьем, затем – с физическим развитием. Некоторые 
девушки из 34 группы, как и отдельные юноши, во-
спринимают занятия по физическому воспитанию 
просто как обязательный предмет. В то же время 
для 20% опрошенных девушек 3-го курса занятия 
по физическому воспитанию связаны с получением 
положительных эмоций.

Для юношей всего 3-го курса идеальный препо-
даватель, в первую очередь, -это тот, кто вносит в 
типовые занятия разнообразие, затем – тот, кто нахо-
дит индивидуальный подход к студентам и проявляет 
доброжелательное 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 полнос-
тью 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, чувствуют прилив 
энергии, около 20% девушек из 34 группы не испытывают 
разницы в самочувствии до и после занятия.

Исследование образа жизни студентов показывает, 
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 
студенты в своих рассказах написали о студенте, 
который «просит зачёт у преподавателя». Возможно, 
это говорит о наличии больших проблем в посеща-
емости и успеваемости студентов по сравнению со 
студентами других курсов. Отношения с преподава-
телем студенты, в основном, воспринимают не толь-
ко 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, отмечает-
ся восприятие занятий по физическому воспитанию 
исключительно 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 некото-
рые различия между юношами и девушками, груп-
пами и курсами. Например, студенты 1-го курса, в 
первую очередь, выбирают такие ценности, как ак-
тивная деятельная жизнь, признание окружающих; 
у девушек – уверенность 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, жизне-
радостность, независимость, самоконтроль, а у де-
вушек также – образованность.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении диагностики студентов юриди-
ческого института.
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Спеціальна фізична підготовка як засіб адаптації  
до стрес-факторів навчально-бойової  

і бойової діяльності військовослужбовців 
Попович О.І., Федак С.С., Романчук С.В.

Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного

Анотації:
Розглянуто вплив екстре-
мальних умов на виконан-
ня професійних обов’язків 
військовослужбовцями під час 
участі у бойових діях та в складі 
миротворчого контингенту, а 
також вплив занять фізичними 
вправами на скорочення 
часу адаптації до визначених 
умов. Проаналізовано значну 
кількість спеціальної літератури 
психологічного, бойового та 
фізичного спрямування. Виз-
начено етапність формування 
адаптації військовослужбовців 
до бойових умов, з’ясовано на-
прямки впливу засобів фізичної 
підготовки на її скорочення. 

Попович А.И., Федак С.С., Романчук С.В. 
Специальная физическая подготовка как 
средство адаптации к стресс-факторам 
учебно-боевой и боевой деятельности во-
еннослужащих. Рассмотрено влияние экстре-
мальных условий на выполнение профессио-
нальных обязанностей военнослужащими во 
время участия в боевых действиях и в составе 
миротворческого контингента, а также влияние 
занятий физическими упражнениями на со-
кращение времени адаптации к определенным 
условиям. Проанализировано значительное 
количество специальной литературы психоло-
гического, боевого и физического направления. 
Определена этапность формирования адапта-
ции военнослужащих к боевым условиям, вы-
яснены направления влияния средств физиче-
ской подготовки на ее сокращение.

Popovich O.I., Fedak S.S., Roman-
chuk S.V. Special physical training 
is a way to adaptation to stressors of 
battle-educational and battle activity 
of servicemen. The article shows the 
influence of extreme conditions on real-
ization of professional duties of service-
men while participation in hostilities and 
in staff of peacemaking contingent and 
also influence of physical training on time 
saving of adaptation to specified condi-
tions. It was analyzed a fair quantity of 
special psychological, battle and physi-
cal literature. It is defined a staging of 
adaptation formation of servicemen to 
battle conditions and it is found out direc-
tions of influence of physical training on 
its reduction.

Ключові слова:
адаптація, стрес, миротво-
рець, етапи, фізична підго-
товка.

адаптация, стресс, миротворец, этапы, фи-
зическая по дготовка.

adaptation, stress, peacemaker, stages, 
physical training.

Вступ.1

Вивченню адаптації людини до стресових умов в 
останнє десятиліття приділяють велику увагу не тіль-
ки військові лікарі, психологи, соціологи, а й фахівці 
фізичної підготовки. Це пов’язано, зокрема, із збіль-
шенням числа екстремальних ситуацій природного, 
техногенного походження, а також формуванням “га-
рячих точок” в різних регіонах планети. Вони, перш 
за все, спричиняють надекстремальні дії на психіку 
людини, що викликають стресові розлади. Вони ви-
никають у вигляді затяжних, або відстрочених ре-
акцій на ситуації і пов’язані з серйозною загрозою 
здоров’ю, або життю [1, 9]. Ризик його формування 
може мінімізуватися розвиненою здатністю індивіда 
до довгострокової адаптації, створення нових або мо-
дифікованих форм індивідуального існування. 

Поза сумнівом, що вся професійна діяльність вій-
ськовослужбовців передбачає  виконання ними поса-
дових обов’язків в екстремальних умовах, а участь в 
бойових діях є їх основних прояв. У ряді досліджень 
показано, що в бойовій обстановці, як ніде, макси-
мально виражена вітальна загроза, а психоемоційне 
напруження досягає апогею [4, 6]. Наростання рівня 
психічного напруження може коливатися залежно від 
індивідуальних особливостей суб’єкта: від легкого 
збудження до відчуття паралізуючого страху [2, 7]. 

У бойових умовах перед кожним військовослуж-
бовцем висуваються два завдання: вижити і виконати 
бойове завдання. Причому, виконання бойового за-
вдання дуже часто є єдиним зі способів вижити. За 
даними американських авторів [9] лише 25% солдатів 
на полі бою адекватно розцінюють те, що відбува-
ється і свідомо використовують свою зброю. Інші ж 
поділяються на дві категорії: (1) – що знаходяться в 
сильному збудженні; (2) – пригнічені страхом. Перші, 
© Попович О.І., Федак С.С., Романчук С.В., 2010

як правило, здійснюють даремні, а деколи безглузді 
дії, а другі – часто паралізовані страхом. Природно, 
що у тих 25% адекватно діючих солдатів вірогідність 
залишитися в живих (зберегти свою індивідуальність 
і здоров’я) значно вище, ніж у інших 75% особового 
складу. Саме до цієї, основній групі військовослуж-
бовців необхідна кваліфікована допомога. 

У наших дослідженнях [7, 8] показано, що участь 
в бойових діях можна розглядати як стресову подію 
виключно загрозливого характеру, вона може викли-
кати загальний стрес практично у будь-якої людини. 
В період ведення бойових дій 80% офіцерів мають ви-
ражені ознаки астенізації і дезадаптаційних розладів. 

Результати наукових досліджень дозволяють при-
пустити наступне: для непідготовлених до умов 
військових дій молодих людей ризик виникнення 
дезадаптаційних станів значно більший, ніж для про-
фесійних, кадрових офіцерів, причому саме обстави-
ни, які пов’язані з умовами проходження військової 
служби в “гарячих точках”, складають групу так зва-
них чинників ризику формування після травматич-
ного синдрому. Таким чином, професійна діяльність 
військовослужбовців, зокрема контрактників, супро-
воджується максимальними за об’ємом і інтенсивніс-
тю фізичними і психічними навантаженнями, склад-
ністю і різноманіттям завдань в умовах дефіциту часу 
і інформації, постійним ризиком і наявністю загрози 
для життя [3, 6]. 

Чисельні дослідження, проведені провідними до-
зволяють стверджувати, що спеціальна спрямованість 
фізичної підготовки може служити потужним засобом 
прискорення адаптації військовослужбовців або попе-
редньої підготовки до дій у незвичних умовах оточу-
ючого середовища [1, 3, 5].

Попередня адаптація до незвичних умов зовніш-
нього середовища може досягатись як штучним моде-
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люванням таких умов дислокації підрозділів (що ви-
магає великих економічних витрат), так і за допомогою 
фізичної підготовки, методика якої найбільш доступна 
керівникам бойової підготовки. Але для позитивного 
ефекту фізичної підготовки керівники мають знати 
особливості впливу незвичних умов зовнішнього се-
редовища на організм і показники навчально-бойової 
діяльності військовослужбовців.

Робота виконана за планом НДР Управління фізич-
ною підготовкою Збройних Сил України «Впроваджен-
ня спеціальної програми з фізичної підготовки для ми-
ротворчого контингенту та його фізичної реабілітації 
після виконання завдань», шифр «Реабілітація».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтувати вплив фізичної 

підготовки на прискорення адаптації військовослуж-
бовців до військово-професійної діяльності в екстре-
мальних умовах.

Завдання: 
1) вивчити особливості адаптації військовослуж-

бовців до умов навчально-бойової діяльності; 
2) спрямувати вивчення впливу засобів фізичної 

підготовки на нейтралізацію негативних чинників бо-
йових умов під час виконання завдань та після при-
буття до пункту постійної дислокації.

Результати дослідження.
Вивчення особливостей психофізіологічного стану 

та поведінкових реакцій осіб, які здійснювали професій-
ну діяльність у бойових умовах (в Афганістані, Чечні, 
Закавказзі, Придністров’ї, Югославії, на Північному 
Кавказі тощо), уможливило виявлення певної законо-
мірності в динаміці адаптації військовослужбовців до 
екстремальних умов діяльності. Зокрема, були вияв-
лені чотири основні періоди: початковий; відносної 
нормалізації функціональних можливостей організ-
му та професійної працездатності; завершальний (по-
ява дизадаптаційних проявів); реадаптації до служби в 
мирних умовах.

Початковий період характеризується загальними 
адаптаційними перебудовами організму особистості до 
несприятливих (екологічних, соціально-психологічних 
та ін) чинників діяльності в екстремальних умовах. Він 
супроводжується тимчасовим зниженням функціо-
нальних можливостей організму та рівня професійної 
працездатності військових фахівців, що в деяких ви-
падках можна розцінювати як початок дизадаптаційних 
проявів, оскільки не виключена можливість їх транс-
формування в стійкі порушення.

У цей період підвищується рівень ситуаційної тривож-
ності, погіршується самопочуття і настрій, відзначається 
перелік скарг на стан здоров’я. Разом з цим, знижується 
стійкість до навантажень і погіршується продуктивність 
виконання професійних дій на фоні збільшення кількос-
ті помилок.

Початковий період адаптації до екстремальних умов 
триває від 2 тижнів до 1-1,5 місяця залежно від кон-
кретних умов діяльності військовослужбовців, ін-
дивідуальних особливостей організму (конституції, 
стану здоров’я, мотивації тощо) та якості медико-
психологічної допомоги.

Аналіз анкетування військовослужбовців щодо 
умов служби в Іраку свідчить, що відчуття пристосова-
ності до нових кліматичних умов виникало в середньому 
через 18±3 діб перебування в місії. Ефект пристосова-
ності на початку місії відзначили 97,26 % опитаних, а 
в середині терміну миротворчої місії – 2,74 %.

У другому періоді в більшості військовослужбовців 
(67,2%) відзначається відносна нормалізація функціо-
нальних можливостей організму та формування ново-
го динамічного стереотипу під час виконання профе-
сійних завдань. Як правило, в цей період завершується 
фаза гострої адаптації до нових кліматичних і геогра-
фічних чинників регіону й незвичайних умов бойового 
оточення. Формується новий рівень стійкої фази функ-
ціонування регуляторних систем організму й особис-
тості. Саме в другому періоді екстремальної діяльності 
військовослужбовці найбільш толерантні до професій-
них навантажень.

Третій період характеризується розвитком вираже-
них дизадаптаційних порушень і прогресивним зни-
женням рівня професійної працездатності. У цей пе-
ріод простежується значне погіршення самопочуття 
у 31,1% військовослужбовців, з’являються скарги на 
стан здоров’я (27,9%), відзначається суттєве зниження 
нервово-психічної стійкості (36,4%) та якості професій-
ної діяльності фахівців (27,9%).

Важливо підкреслити, що тривалість періодів адап-
тації багато в чому залежить, з одного боку, від вихідно-
го рівня функціонального стану організму й особистісних 
особливостей людини, а з другого – від рівня бойового 
навантаження. Наприклад, виражені дизадаптаційні по-
рушення у військовослужбовців, що здійснювали над-
звичайно складну й напружену професійну діяльність 
в умовах реальної летальної загрози, розвивалися вже 
через 3-6 місяців перебування в даних умовах.

Тривале перебування в особливих та екстремаль-
них умовах може бути причиною розвитку післятрав-
матичного стресового розладу або стресу критичного ін-
циденту, вивченню якого останнім часом приділяється 
велика увага.

Наші дослідження показали, що в 17 % ветеранів, 
які служили в Афганістані, простежується стан, який 
класифікується як після травматичний стресовий роз-
лад. Для даної групи ветеранів характерно вищі рів-
ні тривожності, депресії, алкогольної залежності та за-
гальної психопатологічної симптоматики. За аналізом 
досліджень високе вираження подібних ознак від-
значається у 22 % військовослужбовців – учасників 
бойових дій на території Чеченської республіки.

За результатами опитування визначено, що серед 
миротворців, які перебували в Іраку, 12,5 % осіб мали 
певні ознаки формування післятравматичного стресо-
вого розладу, а 15,6% військовослужбовців становили 
граничну групу.

З вищесказаного, витікає, що особлива увага в 
психологічній підготовці військовослужбовців має 
бути направлена на подолання моральної і фізичної 
перевтоми, наслідків тривалого стресу, страху і паніки 
в бою, на зміцнення міжособистісних відносин у вій-
ськовому колективі і його згуртованість, підвищення 
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ролі керівництва серед особового складу. Вирішення 
цих завдань можливо за умов правильного формуван-
ня змісту та організації фізичної підготовки. 

У різні часи проблеми спеціальної спрямованості 
фізичної підготовки здійснювалися в різних напрямах. 
В кінці 50-х років СФП розглядалась як засіб приско-
рення оволодіння військовослужбовцями професій-
ними навичками і вміннями. У 60-70 роки існувала 
проблема спеціалізації фізичної підготовки з ураху-
ванням особливостей організації бойової підготовки 
підрозділів і частин в різних видах і родах військ. У 
теперішній час висувається завдання скорочення по-
передньої підготовки військовослужбовців до дій у 
незвичних умовах навчально-бойової діяльності засо-
бами фізичної підготовки. 

Для цього є наступні підстави: особливі кліма-
тичні зони, що обмежують можливості переміщення 
особового складу за допомогою техніки; фізичні на-
вантаження, що зростають при переходах і подоланні 
природних перешкод; фізичні вправи, які розвивають 
рухові якості і сприяють підвищенню стійкості орга-
нізму до дій у незвичних і несприятливих умовах зо-
внішнього середовища; фізичні навантаження, що в 
достатній мірі піддаються дозуванню і контролю за 
спрямованістю і розвитком необхідних рухових якос-
тей; фізичні вправи, що моделюють умови для на-
працювання спеціальних прикладних навичок; підви-
щення у ході фізичної підготовки, психічної стійкості 
військовослужбовців, зниження напруженості і фор-
мування впевненості у своїх силах; фізичні вправи 
найбільш економічно-доцільні і доступні планування 
на будь-якому рівні.

Спеціальна фізична підготовка з метою вироблен-
ня «завчасної» адаптації військовослужбовців до ре-
жиму бойової діяльності у незвичних умовах вимагає 
певної специфіки при визначенні ступенів встанов-
лення зворотного зв’язку між загальною фізичною і 
спеціальною підготовленістю. Необхідно пам’ятати, 
що фізична підготовка є елементом системи більш 
вищого порядку − бойової підготовки. Командирам, 
котрі не вміють оцінювати вплив фізичних вправ на 
показники професійної діяльності, планувати спеці-
альні завдання фізичної підготовки недоцільно чекати 
тренувального ефекту при виконанні бойових при-
йомів та дій. Для організації досконалої підготовки 
військовослужбовців необхідно враховувати показ-
ники функціональної діяльності організму, що у свою 
чергу вимагає хорошого знання основних положень 
взаємозв’язку фізичної підготовки з результатами 
військово-професійної діяльності.

Висновки.
У теперішній час можливості поступової адаптації 

до нових умов зовнішнього середовища значно змен-
шуються, тому що суттєво змінюються принципи 
комплектування військ (скорочується термін строко-
вої служби призовників, відбувається професіоналіза-
ція армії, окремі військові підрозділи направляються 
у різні регіони світу для виконання миротворчих опе-
рацій тощо). 

Створення частин швидкого реагування також 
вимагає розробки заходів із забезпечення готовнос-
ті військовослужбовців до дій в умовах, які суттєво 
відрізняються від тих, що існують у місцях постійної 
дислокації. Тому, знати особливості, засоби і методи 
забезпечення підготовки організму до несприятливих 
факторів зовнішнього середовища, володіти методи-
кою попередньої адаптації особового складу до них, 
повинні керівники бойової підготовки військових під-
розділів. 

Перспективи подальших досліджень. Ми плануємо 
визначити засоби фізичної підготовки, які дозволили 
б знизити вплив післятравматичного стресового розла-
ду на професійну підготовленість військовослужбовців 
після виконання завдань у миротворчому контингенті.
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Вплив різних форм організації навчальних занять  
з фізичного виховання на рівень індивідуального  

здоров’я студентів (1-3 курсів)
Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Кашинський Г.А.

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Анотації:
Розглядається вплив секційного 
та загального курсів викла-
дення навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» на рівень 
індивідуального здоров’я 
студентів. В дослідженнях 
приймали участь 25 студентів, 
які тестувалися на протязі 
3-х років. Проведено аналіз 
існуючих авторських програм з 
фізичного виховання студентів. 
Визначено рівень соматично-
го (індивідуального) здоров’я 
студентів. Встановлено, що 
секційна форма організації 
фізичного виховання позитивно 
впливає на відвідування студен-
тами навчальних занять. Зазна-
чено напрямки вдосконалення 
матеріально-спортивної бази.

Попрошаев А.В., Чумаков О.В., Кашинский 
Г.А. Влияние различных форм организации 
учебных занятий по физическому воспи-
танию на уровень индивидуального здо-
ровья студентов (1-3 курсов). Рассматри-
вается влияние секционного и общего курсов 
изложения учебной дисциплины «Физическое 
воспитание» на уровень индивидуального здо-
ровья студентов. В исследовании принимали 
участие 25 студентов, которые тестировались 
на протяжении 3-х лет. Проведен анализ суще-
ствующих авторских программ по физическо-
му воспитанию студентов. Определен уровень 
соматического (индивидуального) здоровья 
студентов. Установлено, что секционная фор-
ма организации физического воспитания по-
ложительно влияет на посещение студентами 
учебных занятий. Указаны направления совер-
шенствования материально-спортивной базы.

Poproshaev O.V., Chumacov O.V., 
Kashynsky G.A. The influence of vari-
ous forms of physical education orga-
nization for individual health level of 
students (1-3 years). The influence of 
sectional and general courses of expo-
sition of educational discipline «Physical 
education» is examined on an individual 
health of students level. 25 students 
which were tested during 3 years took 
part in research. The analysis of the 
existent author programs is conducted 
on physical education of students. A so-
matic health of students level is certain. 
It is set that the sectional form of organi-
zation of physical education positively in-
fluences on the visit of lessons students. 
Directions of perfection are indicated to 
materially-sporting bases.

Ключові слова:
фізичне виховання, студенти, 
ефективність, секційна форма, 
загальний курс.

физическое воспитание, студенты, 
эффективность, секционная форма, общий 
курс.

physical education, students, effective-
ness, sections form, general course.

Вступ.1

Процес формування вищої юридичної освіти, 
спрямований передусім на підвищення якості навчання 
майбутніх фахівців, здатний до плідної багаторічної 
творчої праці у галузі юриспруденції України. Особливе 
місце у національній освіті займає блок гуманітарних 
наук, до складу якого входить також і навчальна 
дисципліна «Фізичне виховання». Формування фізично 
загартованої особистості, яка володіє знаннями, 
вміннями, навичками та вміло використовує засоби 
фізичної культури і спорту за для оздоровлення, 
підвищення розумової та фізичної працездатності, має 
допомагати студентам успішно адаптуватися до нових 
умов життя і навчання у вищій школі.

Слід наголосити, що відповідно до останніх 
наказів, Міністерства освіти і науки України № 278 від 
27.12.2008 р «Про затвердження заходів, спрямованих 
на реформування системи фізичного виховання 
учнів та студентської молоді у навчальних закладах 
України» у п.13 зазначено, що потрібно забезпечити 
розвиток секційних форм організації фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах, починаючі 
з 01.09.90 р. Крім того, звертає на себе увагу наказ 
Міністерства освіти і науки України № 642 від 09. 
07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних 
дисциплін за вільним вибором студента», де у п. 1.4 
підкреслено, що потрібно організувати навчальні 
заняття з фізичного виховання в обсязі 4-х годин на 
тиждень, як поза кредитну дисципліну. Для студентів 
старших курсів фізичне виховання проводити у формі 
секційних занять [7, 8]. Відповідно до цих наказів 
вищі навчальні заклади України повинні переходити 
на секційну форму викладання навчальної дисциплі-
© Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Кашинський Г.А., 2010

ни «Фізичне виховання» замість традиційного, існую-
чого до цього часу, загального курсу. Тема переходу на 
секційну форму є достатньо дискусійною. Тому необ-
хідно визначити вплив різних форм організації фізич-
ного виховання на рівень індивідуального здоров’я 
студентів, щоб говорити про ефективність викорис-
тання секційної або загальної форми організації на-
вчальних занять з фізичного виховання.

Робота виконана за планом науково-дослідницької 
роботи кафедри фізичного виховання Національної 
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 
на 2008-2010 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
На підставі аналізу динаміки показників сома-

тичного здоров’я студентів 1-го, 2-го та 3-го років 
навчання, виявити вплив різних форм організації на-
вчального процесу з фізичного виховання на рівень 
індивідуального здоров’я студентів. 

Для досягнення мети були визначенні наступні за-
вдання:

Провести аналіз існуючих авторських програм з фі-• 
зичного виховання студентів ВНЗ України, які готу-
ють фахівців різного профілю;
Відібрати найінформативнішу та просту у практич-• 
ному використанні методику, яка дозволяє визна-
чати рівень індивідуального здоров’я студентської 
молоді;
Визначити рівень соматичного (індивідуального) • 
здоров’я студентів-юристів 1-го, 2-го та 3-го років 
навчання, яки займалися за різними формами орга-
нізації навчальних занять з фізичного виховання та 
на підставі цього зробити висновок про вплив цих  
форм на організм студентів.
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Для розв’язання поставлених завдань у роботі 
використовувалися загальноприйняті методи дослі-
дження:

теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів • 
науково-методичної літератури;
методика кількісної експрес оцінки рівня соматич-• 
ного здоров’я за Г.Л. Апанасенком;
педагогічний експеримент;• 
методи математичної статистики.• 

Методика дослідження. Дослідження проводило-
ся у Національній юридичній академії України імені 
Ярослава Мудрого з 2008 по 2010 рр. Для вирішення 
поставлених задач дослідження нами була обстежена 
група студентів, у яких на протязі 3-х років (на пер-
шому, другому та третьому курсах) визначався рівень 
індивідуального здоров’я. На першому та другому 
курсах студенти займалися за програмою загального 
курсу (за навчальним розкладом). На третьому курсі 
з 68 годин у семестр: 34 було відведено на загальний 
курс за навчальним розкладом і 34 години – на секцій-
ну роботу за розкладом спортивно-оздоровчих секцій 
поза навчальний час.

Рівень індивідуального здоров’я студентів визна-
чається за методикою кількісної експрес оцінки рівня 
соматичного здоров’я, розробленою Г.Л.Апанасенком. 
Обрання із багатьох існуючих цієї методики обумов-
лено тим, що вона дає можливість комплексно визна-
чити функціональний стан організму за показниками 
кардіореспіраторної та м’язової системи, в якій форма-
лізовані у кількісних одиницях (балах) і пов’язуються 
за рівнем індивідуального здоров’я. Ця методика 
складається з визначення антропометричних і функ-
ціональних показників та їх індексів [1, 4] .

Вимірювання антропометричних та фізіометрич-
них показників таких, як довжина тіла, маса тіла, жит-
тєва ємкість легень та сила м’язів кисті проводиться 
за загальноприйнятою методикою [2] .

Методика тестування соматичного здоров’я сту-
дентів, яку ми використовували, була випробувана в 
НаУКМА та описана у роботах Зеленюк О.В. [4, 5] . 
Перш за все, готується набір інструментів та прила-
дів, до якого входять медичні ваги, спірометр, тоно-
метр, секундомір, ростомір.

Процедура проведення тестувань соматичного 
здоров’я студентів має таку послідовність:

вимірювання антропометричних показників (до-• 
вжина та маса тіла, ЖЕЛ, кистьова динамометрія);
визначення функціональних показників серцево-• 
судинної системи (пульс у стані спокою, артеріаль-
ний тиск);
проведення функціональної проби з дозованим фі-• 
зичним навантаженням (20 присідань за 30 с).

Тестування рівня соматичного здоров’я студентів 
1-го, 2-го та 3-го курсів проводилось протягом остан-
нього тижня практичних занять (2, 4 та 6 семестрів), 
приділивши йому до 50 хвилин часу.

Результати дослідження.
Результати тестування соматичного здоров’я 

студентів-юристів відображені на рис.1-3.

Графічне відтворення кількісної характеристики 
рівня соматичного здоров’я першокурсників (рис.1) 
(за експрес-методикою Г.Л. Апанасенка) свідчить про 
те, що абсолютна більшість студентів має рівень со-
матичного здоров’я не вище середнього (86 %). Від-
повідно: високий (4 %), вище середнього (10 %), се-
редній (20 %), нижче середнього (41 %) та низький (25 
%). Це говорить про низький рівень індивідуального 
здоров’я студентів вже на першому курсі.

Аналізуючи дані, отримані нами за результатами 
тестування на другому курсі (рис.2), слід наголосити, 
що рівень соматичного здоров’я студентів поліпшив-
ся. Високий та вище середнього остався незмінний 
(відповідно 4 % та 10 %), середній зріс на сім відсо-
тків, з 20 % на першому курсі до 27 % на другому, а 
нижче середнього та низький зменшився на 4 та 3 від-
сотка відповідно (нижче середнього 41 % на першому 
курсі і 37 % на другому; низький 25 % на першому і 
22 % на другому). Покращення рівня індивідуального 
здоров’я студентів на другому курсі ми пов’язуємо на 
сам перед з тим, що деякі студенти даної групи відвід-
ували відділення оздоровчого плавання, яке працює в 
академії, де на їх організм так само як і на заняттях з 
фізичного виховання, діяло дозоване фізичне наван-
таження. Отже руховий режим студента становив не 
менш 6 годин на тиждень (практичні заняття з фізич-
ного виховання – 4 години та оздоровче плавання 2 
години), що є науково обґрунтований оптимальний 
руховий режим здорової людини.

Аналіз соматичного здоров’я студентів на третьо-
му курсі, відображений на рис. 3.

Аналізуючи графічні дані рис. 1-3, ми бачимо, що 
соматичне здоров’я студентів з кожним роком поліп-
шується. Високий рівень залишився незмінним (4%), 
а вище середнього зріс на 2 % і на третьому курсі до-
рівнює 12 %.

Цікаво те, що середні та вище середнього рівень 
індивідуального здоров’я студентів на третьому курсі 
однаковий, і дорівнює 32 %. Відповідно середній зріс 
на 5% (з 27 на другому курсі до 32 на третьому), а ниж-
че середнього знизився на 5% (з 37 на другому курсі 
до 32 на третьому). Зниження ми також спостерігаємо 
і низького рівня соматичного здоров’я студентів з 25 
% на першому курсі до 20 % на третьому курсі.

Цю позитивну тенденцію підвищення індивіду-
ального здоров’я студентів ми насамперед пов’язуємо 
з тим, що на третьому курсі студенти займалися за но-
вою навчальною програмою, яка передбачала розподіл 
годин 50/50, тобто з загальних 68 годин на семестр: 34 
були у сітці годин, як загальний курс за навчальним 
розкладом, а 34 години – це секційна робота за роз-
кладом спортивно-оздоровчих секцій поза навчаль-
ний час. Позитивним в секційній формі викладання 
навчальної дисципліни є те, що студент за розкладом 
роботи секції може обрати спортивну оздоровчу сек-
цію, в який він бажає займатися в цьому навчальному 
році. З урахуванням матеріально-спортивної бази ка-
федри та спортивної спеціалізації викладачів, кафедра 
змогла надати на вибір студентів 6 спортивних оздо-
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Графічне відтворення кількісної характеристики 
рівня соматичного здоров’я першокурсників (рис.1) 
(за експрес-методикою Г.Л. Апанасенка) свідчить про 
те, що абсолютна більшість студентів має рівень со-
матичного здоров’я не вище середнього (86 %). Від-
повідно: високий (4 %), вище середнього (10 %), се-
редній (20 %), нижче середнього (41 %) та низький (25 
%). Це говорить про низький рівень індивідуального 
здоров’я студентів вже на першому курсі.

Аналізуючи дані, отримані нами за результатами 
тестування на другому курсі (рис.2), слід наголосити, 
що рівень соматичного здоров’я студентів поліпшив-
ся. Високий та вище середнього остався незмінний 
(відповідно 4 % та 10 %), середній зріс на сім відсо-
тків, з 20 % на першому курсі до 27 % на другому, а 
нижче середнього та низький зменшився на 4 та 3 від-
сотка відповідно (нижче середнього 41 % на першому 
курсі і 37 % на другому; низький 25 % на першому і 
22 % на другому). Покращення рівня індивідуального 
здоров’я студентів на другому курсі ми пов’язуємо на 
сам перед з тим, що деякі студенти даної групи відвід-
ували відділення оздоровчого плавання, яке працює в 
академії, де на їх організм так само як і на заняттях з 
фізичного виховання, діяло дозоване фізичне наван-
таження. Отже руховий режим студента становив не 
менш 6 годин на тиждень (практичні заняття з фізич-
ного виховання – 4 години та оздоровче плавання 2 
години), що є науково обґрунтований оптимальний 
руховий режим здорової людини.

Аналіз соматичного здоров’я студентів на третьо-
му курсі, відображений на рис. 3.

Аналізуючи графічні дані рис. 1-3, ми бачимо, що 
соматичне здоров’я студентів з кожним роком поліп-
шується. Високий рівень залишився незмінним (4%), 
а вище середнього зріс на 2 % і на третьому курсі до-
рівнює 12 %.

Цікаво те, що середні та вище середнього рівень 
індивідуального здоров’я студентів на третьому курсі 
однаковий, і дорівнює 32 %. Відповідно середній зріс 
на 5% (з 27 на другому курсі до 32 на третьому), а ниж-
че середнього знизився на 5% (з 37 на другому курсі 
до 32 на третьому). Зниження ми також спостерігаємо 
і низького рівня соматичного здоров’я студентів з 25 
% на першому курсі до 20 % на третьому курсі.

Цю позитивну тенденцію підвищення індивіду-
ального здоров’я студентів ми насамперед пов’язуємо 
з тим, що на третьому курсі студенти займалися за но-
вою навчальною програмою, яка передбачала розподіл 
годин 50/50, тобто з загальних 68 годин на семестр: 34 
були у сітці годин, як загальний курс за навчальним 
розкладом, а 34 години – це секційна робота за роз-
кладом спортивно-оздоровчих секцій поза навчаль-
ний час. Позитивним в секційній формі викладання 
навчальної дисципліни є те, що студент за розкладом 
роботи секції може обрати спортивну оздоровчу сек-
цію, в який він бажає займатися в цьому навчальному 
році. З урахуванням матеріально-спортивної бази ка-
федри та спортивної спеціалізації викладачів, кафедра 
змогла надати на вибір студентів 6 спортивних оздо-
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ровчих секцій, це: волейбол, баскетбол, настільний 
теніс, бадмінтон, атлетична гімнастика та оздоровча 
гімнастика для студентів спеціальної медичної гру-
пи. Крім вибору спортивно-оздоровчої секції студент 
має право обрати день тижня та час відвідування сек-
ції за розкладом її роботи. Це позитивно посприяло 
на відвідування навчальних занять студентів, так як 
вони могли відвідувати навчальні заняття в зручний 
для них час та на секціях займатися улюбленим видом 
рухової діяльності. Крім того, студентам дозволялось 
відвідувати секційні заняття не один раз на тиждень, а 
2, 3 і більше, що теж значним чином вплинуло на під-
вищення рівня індивідуального здоров’я студентів.

Висновки.
Секційна форма організації навчального процесу з 

дисципліни «Фізичне виховання» позитивно впливає 
на відвідування навчальних занять студентами, що у 
свою чергу оказує значний вплив на рівень індивіду-
ального здоров’я тих, хто займається.

У подальшому перспектива подальших розвідок у 
даному напрямі може торкатися питань динаміки по-
казників соматичного здоров’я студентів 1-5 курсів.
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Особливості психічного стану хворих на інфаркт міокарда  
на санаторному етапі реабілітації

Путров С.Ю., Мерзлікіна О.А.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Проаналізовано результати до-
слідження щодо визначення пси-
хічного стану хворих на інфаркт 
міокарда на санаторному етапі 
реабілітації та визначено його 
позитивну динаміку в процесі 
комплексного застосування засо-
бів і методів фізичної реабілітації 
та психотерапевтичних чинників. 
Розкрито особливості фізичної 
реабілітації хворих інфарктом мі-
окарда, що є складовою програ-
ми реабілітації на санаторному 
етапі. Визначено, що програма 
фізичної реабілітації базується на 
комплексі таких заходів як ранко-
ва гігієнічна гімнастика, лікуваль-
на гімнастика, лікувальна дозо-
вана ходьба, тренувальна ходьба 
сходами.

Путров С.Ю., Мерзликина О.А. Особенно-
сти психического состояния больных ин-
фарктом миокарда на санаторном этапе 
реабилитации. Проанализировано резуль-
таты исследования определения психиче-
ского состояния больных инфарктом мио-
карда на санаторном этапе реабилитации 
и определено его позитивную динамику в 
процессе комплексного применения средств 
и методов физической реабилитации и 
психотерапевтических факторов. Раскры-
ты особенности физической реабилитации 
больных инфарктом миокарда, что является 
составляющей программы реабилитации на 
санаторном этапе. Определено, что програм-
ма физической реабилитации базируется на 
комплексе таких мероприятий как утренняя 
гигиеническая гимнастика, лечебная гимна-
стика, лечебная дозированная ходьба, тре-
нировочная ходьба ступеньками.

Putrov S., Merzlikina O. Features of the 
mental state of patients with myocar-
dial infarction at a sanatorium stage of 
rehabilitation. It is analysed the results of 
a research of psychological state defining 
of patients with myocardial infarction at 
a sanatorium stage of rehabilitation. It is 
identified a positive dynamics in the inte-
grated application of means and methods 
of physical rehabilitation, and psycho-
therapeutic factors. The features of physi-
cal rehabilitation of patients are exposed 
by the heart attack of myocardium that is 
making program of rehabilitation on the 
sanatorium stage. It is certain that the pro-
gram of physical rehabilitation is based on 
the complex of such measures as a morn-
ing hygienical gymnastics, medical gym-
nastics, medical dosed walking, training 
walking by steps.

Ключові слова:
інфаркт міокарда, фізична реабі-
літація, психічний стан.

инфаркт миокарда, физическая реабили-
тация, психическое состояние.

myocardial infarction, physical rehabilita-
tion, mental condition.

Вступ.1
За статистичними даними Всесвітньої Організації 

Охорони здоров’я (ВООЗ) і даними окремих країн сві-
ту, інфаркт міокарда займає одне з перших місць серед 
захворювань серцево-судинної системи [1, 3]. Відзна-
чається його тенденція до омолодження у віковому 
аспекті. Захворювання інфарктом міокарда супрово-
джується високою смертністю, призводить до тимча-
сової (часткової або повної), а іноді і постійної втрати 
працездатності, знижуючи, таким чином, трудові ре-
зерви суспільства. У зв’язку із цим перспективною є 
розробка й удосконалення комплексних цільових про-
грам відновного лікування хворих, які перенесли ін-
фаркт міокарда.

Питанням реабілітації хворих на інфаркт міо-
карда присвятили свої дослідження такі науков-
ці, як М.М.Амосов, Г.Л.Апанасенко, В.О.Бобров, 
А.І.Грицюк, В.П.Мурза, І.К.Следзевська.

Успіх реабілітації залежить не тільки від правиль-
ного вибору програми, цілеспрямованості в її про-
веденні, об’єктивності контролю, цілого ряду інших 
факторів, але й у значній мірі від активності самого 
хворого, особливостей особистості, а також змін пси-
хіки, що виникли  нього у процесі захворювання. Пси-
хічна сфера, що чуйно реагує на найменші коливання 
внутрішнього середовища організму, не залишаєть-
ся індиферентною в умовах соматичної катастрофи. 
Спостережувані приблизно в 50% випадків психічні 
зміни впливають на перебіг основного патологічного 
процесу, багато в чому визначають строки санатор-
ного лікування і є однією з головних причин, що пе-
решкоджають поверненню до праці від 33% до 80% 
хворих інфарктом міокарда. Тому проблема визна-
чення психічного стану хворих на інфаркт міокарда є 
невід’ємною складовою  фізичної реабілітації [5].

Можна стверджувати, що між фізичною працез-
датністю і особливостями особистості хворого, ступе-
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нем вираження у нього психопатологічних реакцій є 
певний зв’язок, що дотепер залишається недостатньо 
вивченим. Не зустріли ми також і робіт, що відобра-
жають вплив психологічної корекції на ефективність 
фізичної реабілітації й терміни перебування хворого 
інфарктом міокарда на санаторному етапі.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у визначенні психічного 

стану хворих на інфаркт міокарда на санаторному 
етапі реабілітації.

Для досягнення поставленої мети ми застосову-
вали наступні методи дослідження: аналіз та узагаль-
нення науково-методичної літератури; соціологічні 
методи дослідження (вивчення історій хвороби, опи-
тування); педагогічне спостереження; педагогічний 
експеримент; психодіагностичний тест у вигляді 
клінічної напівстандартизованої шкали, розробленої 
В.П.Зайцевим [5]; методи математичної статистики.

У досліджені взяли участь 36 чоловіків, хворих на 
інфаркт міокарда, у яких спостерігалися легкі й помір-
но виражені невротичні реакції на хворобу. Вік хво-
рих коливався від 43 до 65 років, переважна більшість 
хворих – у віці 50-60 років. Всі обстежені проходили 
курс санаторного лікування у відділенні реабілітації 
хворих, які перенесли інфаркт міокарда, в «Клінічно-
му санаторії «Жовтень» м. Києва.

Результати дослідження.
Про поширеність і високі показники смертності 

від ішемічної хвороби серця (ІХС) свідчать статис-
тичні дані ВОЗ. Спостереження, проведені в Україні 
протягом п'яти років (з 2003 по 2008 рр.), свідчать 
про зростання захворюваності інфарктом міокарда – з 
110 до 117 (100 тис. населення) при стабілізації рівня 
смертності – 22,2 (на 100 тис.). Поряд з високою ле-
тальністю повсюдно відзначається тенденція до омо-
лодження інфаркту міокарда.
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У зв'язку з цим проблема реабілітації хворих, які пере-
несли інфаркт міокарда, продовжує залишатися однією з 
найважливіших проблем сучасності, що зумовлено її ве-
ликою соціальною й економічною значимістю [1, 2].

Реабілітація хворих, які перенесли інфаркт міо-
карда, – це складний і дотепер недостатньо вивчений 
процес, який містить у собі комплекс координовано 
проведених заходів медичного, фізичного, психоло-
гічного, педагогічного, соціального характеру, спря-
мованих на найбільш повне відновлення здоров'я, 
психологічного статусу й працездатності осіб, що 
втратили їх у результаті захворювання.

Реабілітація хворих інфарктом міокарда – це безпе-
рервний процес, що складається з певних етапів. Ко-
мітет експертів ВООЗ запропонував виділити 3 етапи 
реабілітації хворих  інфарктом міокарда: стаціонар-
ний, санаторний і поліклінічний. У рамках кожного 
із цих етапів вирішуються в тому або іншому обсязі 
завдання кожного виду реабілітації. Ефективність усі-
єї системи реабілітації хворого, який переніс інфаркт 
міокарда, визначається тим, наскільки успішно будуть 
вирішуватися завдання кожного з етапів [3, 4].

Мета санаторної фази реабілітації полягає у від-
новленні фізичного й психологічного стану хворого 
настільки, щоб він був підготовлений до проведення 
реабілітації у домашніх умовах при наявності проти-
показань. Фізична реабілітація хворих інфарктом мі-
окарда є вагомою складовою частиною програми реа-
білітації на санаторному етапі.

Побудова програми фізичної реабілітації базу-
валася на комплексі заходів, що забезпечують адек-
ватне розширення рухового режиму за умови підви-
щення толерантності до фізичних навантажень. Цей 
комплекс включав: ранкову гігієнічну гімнастику, 
лікувальну гімнастику, лікувальну дозовану ходьбу, 
тренувальну ходьбу сходами. За основу при розробці 
процедур лікувальної гімнастики ми брали комплекси 
лікувальної фізкультури, що були схвалені у широ-
кій клінічній практиці [2, 3, 4], за якими  займалися 
хворі контрольної групи. Ці ж комплекси, але допо-
внені вправами, які сприяють підвищенню адаптації 
екстракардіальних факторів кровообігу і дозволяють 
створювати зберігаючий режим для функціонування 
серцевого м'яза, застосовувалися в процесі реабіліта-
ції для хворих експериментальної групи.

Поступовість наростання фізичного навантажен-
ня в розроблених комплексах лікувальної гімнастики 
узгоджується із принципами побудови функціональ-
ної класифікації важкості стану. Для більш деталь-
ного (щоденного) призначення належного обсягу та 
інтенсивності навантажень увесь період санаторного 
етапу реабілітації був умовно розподілений на 4 сту-
пені активності відповідно до стану хворого: вільний 
режим стаціонару, щадний режим, ощадно-тренуючий 
режим, тренуючий режим.

Темп розширення рухового режиму і збільшення 
інтенсивності застосовуваних фізичних вправ ви-
користовувався індивідуальний. При цьому врахову-
валися вік, глибина інфаркту міокарда, динаміка за-
хворювання, функціональний стан серцево-судинної 
системи, виразність психопатологічних реакцій, рухо-
ва підготовленість хворого в минулому. При неспри-

ятливих реакціях на розширення рухового режиму 
засвоєння навантажень виконувалося у більш спо-
вільненому темпі або тимчасово припинялося.

Спрямованість програми полягала у досягненні 
хворим, який переніс інфаркт міокарда, у більш ко-
роткий термін порівняно із загальноприйнятими про-
грамами такого рівня фізичної активності, при якому 
він міг би повернутися до повсякденної та трудової ді-
яльності без істотних негативних реакцій. Прагнення 
до якомога більшої прискореної активізації хворого 
поєднувалася з оцінкою його індивідуальних фізич-
них можливостей і врахуванням особливостей клініч-
ного перебігу захворювання.

Корекція психопатологічних синдромів здійснюва-
лася за допомогою «малої» психотерапії, релаксацій-
ної гімнастики, аутотренінгу, гіпносугестії, музико-, 
естето- і пейзажетерапії.

ЛФК й психологічна гімнастика доповнюють одна 
одну: лікувальна поліпшує психічний стан хворого, а 
поліпшення останнього, у свою чергу, впливає на їхню 
фізичну витривалість і, у результаті, у більш стислі по-
рівняно з традиційними терміни відбувається засвоєн-
ня фізичної програми. Так, застосування лікувальної 
гімнастики у комплексі з колективно-груповою психо-
терапією, релаксаційною гімнастикою і аутотренінгом 
оптимізувало відновне лікування й сприяло скороченню 
тривалості санаторного етапу до 15-18 діб. Тобто чим 
тісніший зв'язок між фізичним і психологічним аспек-
тами реабілітації, тим менші затрати на її проведення. 
Тому можна з великою ймовірністю стверджувати, що, 
починаючи з раннього етапу, психологічна корекція по-
винна бути невід'ємною частиною загальної програми 
реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда.

Застосування психотерапії для запобігання збіль-
шенню виявлених психопатологічних реакцій, а та-
кож з лікувальною метою протягом усього санаторно-
го етапу дало позитивні результати. 

Незважаючи на те, що всі хворі на I і II ступенях 
активації пройшли однаковий курс «малої» психо-
терапії (у вигляді підтримуючої і опосередкованої), 
статистично достовірна нормалізація або істотне по-
ліпшення раніше змінених показників психологічної 
адаптації відзначені в 95,3% хворих експерименталь-
ної групи і в 66,7% контрольної групи (р<0,05). Більш 
поглиблене вивчення отриманих результатів дозволи-
ло констатувати, що якщо при первинному обстежен-
ні хворих (у момент переводу їх у відділення реабі-
літації) в I групі з 21 чоловіка у 9 (42,8%) відзначено 
легкий і у 12 (57,2%) помірний рівні вираження пси-
хопатологічних реакцій, то до моменту виписки з са-
наторію (при повторному обстеженні на 15-18 добу) у 
3 з них (14,3 %) психічні зміни взагалі були відсутні, у 
12 (57,2 %) виявлені у легкому рівні, у 5 (23,8 %) вияв-
лені помірно, тільки у 1 (4,7 %) вони збільшилися до 
вираженої (табл. 1). Ці дані достовірно (р<0,05) відо-
бражають більш сприятливі тенденції у зміні психо-
логічного профілю хворих у експериментальній групі, 
що є наслідком більш ефективної їхньої психологічної 
адаптації завдяки використанню психотерапевтичних 
заходів залежно від особливостей і рівня вираження 
психічних реакцій. В основному, корекція виявлених 
психопатологічних синдромів здійснювалася за допо-
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могою колективно-групової психотерапії, релаксацій-
ної гімнастики, аутотренінгу, музикотерапії, естето-
терапії, пейзажетерапії. У зв'язку з тим, що вправи в 
м'язовій релаксації супроводжуються низькими енер-
гетичними витратами, малим рефлекторно-судинним 
збудженням і стабілізують серцевий ритм, м'язову 
релаксацію використовували і як самостійну форму, 
і як елемент процедури лікувальної гімнастики. При 
таких психопатологічних станах, як кардіофобія і осо-
бливо іпохондрія, застосовували гіпносугестію.

У контрольній групі при первинному обстеженні 
відзначено практично такі ж показники, як і в експе-
риментальній групі, співвідношення осіб з легким 6 
(40%) і помірним 9 (42,8%) рівнями вираження пси-
хопатологічних синдромів (табл. 1).

При повторному обстеженні хворих II групи зміни, 
виявлені в гострому періоді, нормалізувалися або трохи 
покращилися, а у 7 з них (33,3%) не тільки збереглися, 
але й істотно збільшилися у постінфарктному періоді (р 
< 0,05). У них, порівняно з вихідним, значно підвищив-
ся рівень тривоги й зросла емоційна лабільність. Так, 
у цій групі психопатологічні реакції зникли у 1 особи 
(6,6%), легкий рівень відзначено у 3 осіб (13,4 %), по-
мірний – у 7 (46,7 %), а виражений – у 5 (33,3 %).

Раннє призначення процедур лікувальної фізкуль-
тури, безумовно, сприяє поліпшенню психологічного 
статусу хворих. Загалом позитивні результати відзна-
чено у в 95,3% випадків експериментальної групи й 
66,7 %  контрольної групи (р<0,05). 

Ці зміни відбулися завдяки специфічному проти-
стресовому впливу фізичних тренувань  і психотера-
певтичному впливу самих занять. Це співпадає з да-
ними Н.М. Амосова [1] та інших дослідників про те, 
що виконання фізичних вправ не тільки позитивно по-
значається на стані здоров'я, підвищує толерантність 
до фізичного навантаження, але й зменшує виразність 
психоемоційних реакцій. Однак в експериментальній 
групі, де ЛФК крім «малої» психотерапії поєднувала-
ся з колективно-груповою психотерапією, релаксацій-
ною гімнастикою, аутотренінгом і при необхідності 
з гіпносугестією, психологічна адаптація хворих ін-
фарктом міокарда відбувалася більш успішно, ніж в 
контрольній (табл.1). Досягти нормалізації показників 
психологічної адаптації до захворювання в експери-
ментальній групі вдалося 14,3% хворих, що більш ніж 
у 2 рази вище від контрольної групи (6,6%, р<0,05); 
поліпшити до легкого рівня – 57,2%, що більш ніж у 

4 рази перевищує аналогічні показники контрольної 
групи (13,4%, р<0,05); істотно знизити відсоток по-
мірного рівня до 23,8 %, що майже у 2 рази нижче, 
ніж у II (відповідно 46,7 %, р<0,05). Застосування ж 
тільки «малої» психотерапії на фоні ЛФК для психо-
логічної корекції було очевидно недостатнім, у зв'язку 
з чим поглиблення психічних змін до рівня вираже-
них у контрольній групі відбулося у 33,3% хворих, у 
той час як в експериментальній групі спостерігалися 
лише одиничні випадки (4,7%, р<0,05).

Висновки.
Отримані результати дозволяють рекомендувати 

для підвищення ефективності відновного лікування, 
прискорення компенсаторно-пристосувальних проце-
сів серцево-судинної системи, нормалізації процесу 
психологічної реадаптації після інфаркту міокарда, 
скорочення термінів перебування в стаціонарі поєдну-
вати застосування лікувальної гімнастики із психоло-
гічною корекцією уже на ранньому етапі реабілітації. 
Завдяки ранньому впровадженню удосконаленої про-
грами фізичної реабілітації у 19,1% хворих тривалість 
стаціонарного етапу скоротилась на 7-10 днів порів-
няно із загальноприйнятими термінами.

Перспективою подальших досліджень вбачаємо у 
визначенні засобів і методів фізичної реабілітації для 
хворих після інфаркту міокарда.
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Таблиця 1
Динаміка вираження психопатологічних реакцій у хворих на інфаркт міокарда  

на санаторному етапі реабілітації

Рівень вираження 
психопатологічних реакцій

Оцінка  
в балах

I група (експериментальна) 
N= 21

II група (контрольна) 
N=15

До реаб. Після реаб. До реаб. Після реаб.
абс. % абс. % абс. % Абс. %

Відсутня 0 - - 3 14,3* - - 1 6,6
Легка 1 9 42,8 12 57,2* 6 40.0 3 13,4
Помірна 2 12 57,2 5 23,8* 9 60.0 7 46,7
Виражена 3 - - 1 4,7* - - 5 33,3

Примітка: * –  достовірність відмінностей між групами р<0,05.
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Соматичне здоров’я, адаптаційний потенціал, фізичний стан  
та біологічний вік студентів педагогічного коледжу

Романчишин О., Сидорко О., Дика М.
Львівський державний університет фізичної культури 

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотації:
Наведено порівняльну харак-
теристику показників здоров’я 
студентів педагогічного коледжу. 
Проводилися соматометричні 
та фізіометричні вимірювання 
545-ти студентів 2-4 курсів 
педагогічного коледжу. Вста-
новлено «небезпечний» рівень 
показників здоров’я студентів. 
Підтверджено, що рівень со-
матичного здоров’я і фізичного 
стану студентів-чоловіків ви-
щий ніж у студенток. З’ясовано, 
що з роками навчання в коледжі 
спостерігається погіршення со-
матичного здоров’я студентів, 
адаптаційного потенціалу та 
фізичного стану студентів.

Романчишин О.Н., Сидорко О.Ю., Дыка М.В. 
Соматическое здоровье, адаптационный 
потенциал, физическое состояние и био-
логический возраст студентов педагогиче-
ского колледжа. Наведено сравнительную 
характеристику показателей здоровья студен-
тов педагогического колледжа. Проводились 
соматометрические и физиометрические из-
мерения показатели 545-ти студентов 2-4 кур-
сов педагогического колледжа. Выявлен «опас-
ный» уровень показателей здоровья студентов. 
Подтверждено, что уровень соматического 
здоровья и физического состояния студентов-
мужчин выше, чем у студенток. Установлено, 
что с годами обучения в колледже наблюдается 
ухудшение соматического здоровья студентов, 
адаптационного потенциала и физического со-
стояния студентов.

Romanchishin O.N., Sidorko O.J., 
Dyka M.V. Somatic health, adaptable 
potential, physical condition and bio-
logical age of students of pedagogi-
cal college. Comparative characteristic 
of health indicators of students of Peda-
gogical College. Conducted and meas-
urement indicators somatometric and 
physiometric 545 students 2-4 courses 
of Pedagogical College. Identification of 
“dangerous” level indicators of the health 
of students. Confirmed that the level of 
physical health and physical mill male 
students than students. Found that over 
the years, the College has deteriorated 
somatic health students, adaptive capac-
ity and physical well-being of students. 

Ключові слова:
здоров’я, студенти, стан, 
адаптація, потенціал, вік.

здоровье, студенты, состояние, адаптация, 
потенциал, возраст.

health, students, condition, adaptation, 
capacity, age.

Вступ.1

Сучасний процес реформування вищої школи 
вимагає підвищення якості підготовки спеціалістів 
у всіх її областях, у тому числі й у фізичному ви-
хованні і спорті. Удосконалення процесу підготовки 
учителів фізичної культури є неможливим без ви-
значення особливостей діяльності педагога, чин-
ників його професійного становлення і вивчення 
структури професійних якостей. 

Одним із важливих складових рівня фахової 
готовності до фізкультурно-оздоровчої діяльності 
вважається рівень соматичного здоров’я студентів 
педагогічних спеціальностей (Н.М.Мацкевич, 2001, 
М.П.Римар В.І.Іванов, 2005, В.М.Красота, 2006, 
П.Шмигов, 2006, 2007 та інші). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про погіршення фізичного і соматичного здоров’я 
студентів, рівня загальної фізичної працездатності 
(насамперед за показниками серцево-судинної сис-
теми), низький рівень фізичної підготовленості

Результати опитування студентів першого курсу 
факультету фізичного виховання щодо самооцінки 
здоров'я і ступеня можливого розвитку серцево-
судинних захворювань показали, що стан і хлопців, 
і дівчат характеризуються симптомами, притаман-
ними для неврозу [7]. Цей факт підтверджується 
аналогічними дослідженнями О. В. Дрозд (1998). 

Протягом останніх років спостерігається тенден-
ція до погіршення фізичного та психічного здоров'я 
студентів першого курсу практично усіх факульте-
тів. Достовірне зниження у групах кількості студен-
тів з високим рівнем здоров’я і рівнем здоров’я вище 
середнього супроводжується збільшенням кількості 
студентів з рівнем здоров’я низьким та нижче серед-
нього [2].

Оцінка функціонального стану ряду фізіологіч-
них систем також характеризує негативну динаміку 
© Романчишин О., Сидорко О., Дика М., 2010

соматичного здоров’я студентів перших курсів протя-
гом 2002-2004 років. Стан респіраторної системи за 
показниками індексу Скибінського у 2004 році в по-
рівнянні з 2002 роком погіршився на 10-18%; функ-
ціональний стан серцево-судинної системи за показ-
никами індексу Руф’є достовірно знизився на 5-36%; 
показники індексу потужності (В.А.Шаповалової), які 
характеризують рівень загальної фізичної працездат-
ності погіршилися на 12-33% [2].

Зареєстровано погіршення загальної фізичної 
працездатності студентів з роками навчання у вищо-
му навчальному закладі. Також спостерігається зни-
ження рівня аеробної продуктивності і зростання сту-
пеня функціонального напруження серцево-судинної 
системи організму студентів факультету фізичного 
виховання. При цьому встановлена істотна різниця у 
функціональному стані представників різних вікових 
груп. Найбільш сприятливі значення даних показни-
ків відзначаються в студентів і студенток I-го і II-го 
курсів, а найменш оптимальні в представників стар-
ших курсів. Для дівчат ще й притаманна більш рання 
стадія суттєвого зниження абсолютних значень за-
гального функціонального стану організму [5].

Аналіз літературних джерел свідчить про недо-
статній та однобокий рівень фізичної підготовленості 
студентів першого курсу. За період 2004-2006 років 
встановлена тенденція до погіршення показників рів-
ня розвитку фізичних якостей студентів [8]. 

Іншим фахівцем [10] також встановлено, що рівень 
розвитку фізичних якостей студентів є низьким за ре-
зультатами усіх тестів. При цьому у хлопців середній 
результат відповідає середньому рівню фізичної під-
готовленості (оцінка задовільно), а у дівчат – низько-
му рівню фізичної підготовленості (оцінка погано).

 Водночас дослідження проведені С.О. Старченко 
(2003), суперечать висновкам фахівців про погіршен-
ня фізичної підготовленості протягом навчання. Згід-
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но його даних, юнаки на першому курсі мали 25,59 
балів (дівчата – 12,68 балів), а до четвертого курсу 
вони покращили свої показники до 26,76 балів (дівча-
та – до 15,92 балів), тобто у фізичній підготовленості 
студентів спостерігається покращення, яке у юнаків 
складає 4,6%, а у дівчат – 25,35%. 

Окремі долідження зафіксували недостатній рі-
вень фізичної підготовленості студентів факульте-
тів фізичного виховання. Згідно даних Т.О.Лози і 
В.В.Затилкіна [6] майже половина студентів п'ятого 
курсу (53%) має низький і нижчий середнього рівень 
розвитку швидкісних якостей і 23% – силових якос-
тей. Недостатній рівень розвитку швидкісно-силових, 
швидкісних і силових якостей також мають 17% сту-
дентів четвертого курсу. Таким чином, низький ви-
хідний рівень фізичної підготовленості, розумової 
та фізичної працездатності, погіршення психічного 
і соматичного здоров’я студентів з роками навчання 
ставлять під загрозу якісне формування професійних 
якостей майбутнього фахівця, спроможного здійсню-
вати фізкультурно-оздоровчу роботу у нових умовах 
[3, 9, 11], який вміє підтримувати своє здоров’я, веде 
здоровий спосіб життя, має належний рівень психофі-
зіологічних якостей [1, 4]. 

Дослідження виконується згідно наукової теми 
3.1.1 «Теоретико-методичні та програмно-нормативні 
основи фізичного виховання учнів і студентів» Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства Укра-
їни у справах сім’ї, молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – порівняльна характеристика показників 

здоров’я студентів педагогічного коледжу.
Визначити величини індексів соматичного 1. 
здоров’я,  адаптаційного потенціалу, фізичного ста-
ну та біологічного віку студентів різних факультетів 
педагогічного коледжу.
З’ясувати ці показники у студентів різної статі.2. 
Вияснити рівні соматичного здоров’я адаптаційного 3. 
потенціалу, фізичного стану та біологічного віку у 
студентів різних років навчання.
Нами було обстежено 545 студентів 2-4 курсів 

Бродівського педагогічного коледжу. На підставі про-
ведених біомедичних досліджень визначалися рівні 
соматичного здоров’я (за Г.Л.Апанасенком), адапта-
ційного потенціалу (Р.М.Баєвського), фізичного стану 
(за Е.А.Пироговою зі співавт.) та біологічний вік (за 
В.П. Войтенком).

Результати дослідження.
Факультет фізичного виховання характеризувався 

нижчим від середнього рівнем соматичного здоров’я 
(за методикою Г.Л.Апанасенка 5,00+0,52 балів). Адап-
таційний потенціал (Р.М.Баєвського 2,08+0,03 бали) 
свідчить про задовільну реакцію серцево-судинної 
системи на навантаження у студентів факультету. Про-
те, як видно з даних таблиці 1, ці показники характе-
ризують здоров’я студентів факультету фізичного ви-
ховання як таке, що знаходиться на відносно кращому 
рівні у порівнянні зі студентами інших факультетів. 

Хоча за показником адаптаційного потенціалу 

статистично вірогідної різниці між факультетами 
не спостерігалося, зафіксовано значущі розбіжності 
(P<0,001) у рівні соматичного здоров’я між факульте-
тами фізичного виховання і дошкільного виховання.

Трохи гірші результати спостерігаються у 
студентів факультету трудового навчання. У них так 
само, як і в студентів факультету фізичного виховання, 
рівень соматичного здоров’я нижчий від середнього 
(5,68+0,60 балів), проте це супроводжується 
напруженням механізмів адаптації серцево-судинної 
системи (2,13+0,03 балів). 

Студенти факультетів дошкільного виховання і 
початкової школи вирізняються вірогідно (P<0,001) 
нижчими показниками здоров’я: низьким рівнем 
соматичного здоров’я (2,89+0,47 балів і 2,27+0,24 
балів відповідно) та напруженим адаптаційним 
потенціалом (2,12+0,05 балів і 2,13+0,02  балів 
відповідно). Відставання рівня соматичного здоров’я 
студентів цих двох факультетів частково пояснюється 
тим, що на них навчаються переважно жінки, у яких, 
як відомо, рівень рухової активності, і як наслідок – 
здоров’я нижчі, ніж у чоловіків. 

Цей факт підтверджується статистично: 
індекс соматичного здоров’я чоловіків (7,06+0,50 
балів, що відповідає середньому рівню) вірогідно 
(P<0,001) відрізняється від відповідного показника 
жінок (2,48+0,21 балів, тобто рівень здоров’я 
характеризується як низький). Зазначена тенденція 
підкріпляється даними адаптаційного потенціалу у 
студентів різної статі. Так у чоловіків зареєстровано 
задовільний рівень адаптації (2,10+0,03 балів), коли 
у жінок рівень адаптаційного потенціалу відносно 
нижчий – спостерігається напруження механізмів 
адаптації серцево-судинної системи до фізичного 
навантаження (2,13+0,02 балів). Оскільки відомо 
(І.І.Брехман, 1990), що встановлені нами притаманні 
для студентів педагогічного коледжу «небезпечні» (до 
безпечних автор методики відносить лише високий 
і вище середнього) рівні соматичного здоров’я а 
також напруження адаптації до негативних чинників 
довкілля може прогнозувати можливу захворюваність, 
то важливо спланувати і проводити профілактичні 
заходи на усіх факультетах.

Показники фізичного стану (P<0,05) а також і 
адаптаційного потенціалу незначно покращуються 
протягом перших років навчання. Спостерігається 
підвищення рівня соматичного здоров’я з низького 
до нижче середнього і покращення адаптаційного 
потенціалу до задовільного рівня. Проте показники 
фізичного стану студентів четвертого курсу так 
суттєво погіршуються (P<0,001), що досягають 
величин гірших ніж у студентів 2-го курсу (P<0,05) за 
обидвома показниками. Таким чином підтверджуються 
результати досліджень інших фахівців [2, 5] про по-
гіршення соматичного здоров’я студентів з роками 
навчання.  

Рівень фізичного стану (табл. 2) характеризує 
здоров’я студентів усіх факультетів педагогічно-
го коледжу як середній. Проте спостерігаються ві-
рогідні (P<0,05) розбіжності між показниками двох 
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика індексів соматичного здоров’я та адаптаційного потенціалу  

студентів факультету фізичного виховання 

Контингент Соматичне здоров’я Адаптаційний потенціал
Показники Кількість Кількість балів 

(M±m) Рівень Кількість балів 
(M±m) Рівень

Порівняння за факультетами
Фізичного  
виховання 52 5,00+0,52 нижчий 

середнього 2,08+0,03 задовільний

Трудового навчання 92 5,68+0,60 нижчий 
середнього 2,13+0,03 напруження 

механізмів
Дошкільного вихо-
вання 54 2,89+0,47 низький 2,12+0,05 напруження 

механізмів
Початкового на-
вчання 165 2,27+0,24 низький 2,13+0,02 напруження 

механізмів
ФВ-ДВ – t=3,01*** – – –
ТН-ДВ – t=3,20*** – – –
ТН-ПН – t=5,67*** – – –

Порівняння за статтю
Чоловіки 91 7,06±0,50 середній 2,10±0,03 задовільний
Жінки 273 2,48±0,21 низький 2,13±0,02 напруження 

механізмів
– – t=8,40*** – – –

Порівняння за роками навчання

2 курс 181 3,10±0,27 низький 2,14±0,02 напруження 
механізмів

3 курс 183 4,13±0,36 нижчий 
середнього 2,10±0,02 задовільний

4 курс 181 2,36±0,23 низький 2,20±0,02 напруження 
механізмів

2-3 t=2.30* – – –
2-4 t=2,00* – t=2,20* –
3-4 t=4,13*** – t=3,80*** –

Примітка. * – P <0,05
                  *** – P <0,001

Таблиця 2
Порівняльна характеристика показників соматичного здоров’я студентів факультету фізичного виховання 

Контингент Фізичний стан Біологічний вік

Показники Кількість Кількість балів 
(M±m) Рівень Кількість 

балів(M±m) Відповідність 

Порівняння за факультетами
Фізичного вихо-
вання 52 0,64±0,01 середній 39,80±1,00 перевищує  

паспортний
Трудового на-
вчання 92 0,61±0,02 середній 41,90±0,80 перевищує  

паспортний
Дошкільного 
виховання 54 0,58±0,02 середній 34,50±1,10 перевищує  

паспортний
Початкового 
навчання 165 0,60±0,01 середній 33,10±0,60 перевищує  

паспортний
ФВ-ДВ – t=2,20* – – –
ТН-ДВ – – – t=5,40** –
ТН-ПН – – – t=8,50*** –

Порівняння за статтю
Чоловіки 91 0,64±0,02 середній 44,48±0,70 перевищує

паспортнийЖінки 273 0,60±0,01 середній 33,86±0,49
– t=2,10* – t=12,4*** –

Порівняння за роками навчання
2 курс 181 0,60±0,01 середній 36,50±0,70

перевищує 
паспортний3 курс 183 0,62±0,02 середній 36,50±0,60

4 курс 181 0,59±0,01 середній 34,77±0,77
3-4 t=3,34*** – – –

Примітки. * – (P<0,05);
                  ** – (P<0,01);
                  *** – (P<0,001).



проблеми фізичного виховання і спорту   № 11 / 2010

101

факультетів – показники фізичного стану студентів 
факультету фізичного виховання випереджають дані 
студентів дошкільного виховання. Імовірно, різниця 
у показниках, які в попередніх випадках, пов’язана 
зі статтю студентів. Також розбіжності можуть 
пояснюватися відносно більшим обсягом навчальних 
дисциплін, пов’язаних з руховою активністю на 
факультеті фізичного виховання.

Біологічний  вік – модельне поняття, що визна-
чається як відповідність індивідуального морфо-
функціонального рівня деякій середньостатистичній 
нормі даної популяції і відбиває нерівномірність роз-
витку, зрілості і старіння різних  фізіологічних сис-
тем і темп  вікових  змін адаптаційних можливостей 
організму. Тобто за цим показником також можна 
судити про стан здоров’я студентів. Помітно, що біо-
логічний вік студентів усіх факультетів, встановлений 
за В.П.Войтенком, значно перевищує біологічний 
(17,20±0,044 років). З метою профілактики пришвид-
шеного старіння студентам варто задуматися над ко-
рекцією свого способу життя. Особливо це стосується 
представників факультету трудового навчання, біо-
логічний вік яких складає 41,90±0,80 років, що сут-
тєво відрізняється від показників двох інших (пере-
важно жіночих) факультетів – дошкільного виховання 
(p<0,01) і початкового навчання (P<0,001). Істотні від-
мінності між зазначеними факультетами ми схильні 
пояснювати переважною присутністю студентів тої чи 
іншої статі. Адже, як бачимо (див. табл.2), біологіч-
ний вік жінок, що навчаються в педагогічному коле-
джі, значно (P<0,001) менший від цього ж показника 
чоловіків, хоча й також перевищує паспортний вік.     

Така ж тенденція, як і в показників соматичного 
здоров’я та адаптаційного потенціалу, спостерігається 
і в показників фізичного стану з роками навчання у 
вузі. Незначне покращення показників фізичного 
стану (P>0,05) відзначається на третьому курсі, які 
втім залишилися в межах середніх величин. Однак 
у студентів четвертого року навчання фізичний стан 
значно (P<0,001) погіршується.

Висновки.
1. Рівень здоров’я студентів педагогічного коледжу 

характеризується як «небезпечний» для можливості 
виникнення захворювань. Для студентів усіх 
факультетів притаманні нижчі від середнього і низькі 
рівні соматичного здоров’я (за Г.Л.Апанасенком), 
напруження механізмів адаптації адаптаційного 
потенціалу (Р.М.Баєвського), середні рівні 
фізичного стану і пришвидшені темпи старіння. 
Проте студенти факультетів фізичного виховання 
і трудового навчання відрізняються від студентів 
інших факультетів відносно вищими показниками 
соматичного здоров’я (P<0,001), фізичного стану 
(P<0,05), адаптаційного потенціалу, поряд із цим – і 
біологічного віку (P<0,01-0,001). 

2. Рівень соматичного здоров’я і фізичного стану 
студентів-чоловіків достовірно вищий за рівень 
соматичного здоров’я студенток (P<0,001 і P<0,05 
відповідно). Рівень соматичного здоров’я чоловіків 
оцінюється як середній, адаптаційний потенціал 

– задовільний, а рівень соматичного здоров’я 
жінок характеризується як низький, для них при-
таманне напруження механізмів адаптації. Поза-
тим біологічний вік жінок менший, ніж у чоловіків 
(P<0,001).

3. З роками навчання в коледжі спостерігається 
погіршення соматичного здоров’я студентів 
(з 3,10±0,27 до 2,36±0,23 балів при P<0,05), 
адаптаційного потенціалу (з 2,14±0,02 до 2,20±0,02 
балів при P<0,001), фізичного стану (з 0,60±0,01 до 
0,59±0,01 балів при P<0,001), які, утім не супровод-
жуються якісними змінами рівнів показників. 
Подальші дослідження варто присвятити порів-

нянню показників студентів різних педагогічних ко-
леджів.
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Сучасний стан та перспективні напрямки вдосконалення 
фізичної підготовки сухопутних військах 

Романчук С.В., Боярчук О.М., Романчук В.М.
Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного 

Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету 

Анотації:
Розглянуто залежність бойо-
вої готовності військовослуж-
бовців від рівня їх фізичної 
підготовленості. В досліджен-
нях прийняло участь 284 
офіцера, 63 сержанта та про-
аналізовано результати 1788 
абітурієнтів. Досліджено рі-
вень фізичної підготовленості 
абітурієнтів, рівень методич-
ної підготовленості керівників 
та процес організації фізичної 
підготовки. Запропоновано 
напрямки удосконалення сис-
теми фізичної підготовки.
Установлена необхідність 
включення фізичної підго-
товки в навчально-виховний 
процес із урахуванням раці-
ональної етапності підготовки 
військових фахівців.

Романчук С.В., Боярчук А.М., Роман-
чук В.Н. Существующее состояние 
и перспективные направления со-
вершенствования физической под-
готовки Сухопутных войск. В работе 
рассмотрено зависимость боевой под-
готовки военнослужащих от уровня их 
физической подготовки. В исследова-
ния приняло участие 284 офицера, 63 
сержанта и проанализировано резуль-
таты 1788 абитуриентов. Исследован 
уровень физической подготовленности 
абитуриентов, уровень методической 
подготовленности руководителей и 
процесс организации физической под-
готовки. Предложены направления усо-
вершенствования системы физической 
подготовки. Установлена необходи-
мость включения физической подготов-
ки в учебно-воспитательный процесс с 
учетом рациональной этапности подго-
товки военных специалистов.

Romanchuk S.V., Boyarchuk A.M., Romanchuk 
V.N.. Existent state and prospective directions 
of physical training improvement in Land Forc-
es. Dependence of battle training of servicemen on 
the level of their physical training is considered at 
the paper. 284 officers, 63 sergeants took part in 
the research and 1788 school-leavers analyzed the 
results. According to the results it is researched the 
level of physical preparedness of school-leavers, 
level of methodological preparedness of supervi-
sors and process of organization of physical train-
ing. The direction of improvement of physical train-
ing system is suggested according to these results. 
The level of physical preparedness of university 
entrants, level of methodical preparedness of lead-
ers and process of organization of physical prepa-
ration, is investigational. Directions of improvement 
of the system of physical preparation are offered. 
The necessity of including of physical preparation 
is set for a teaching and educational process tak-
ing into account rational stage of preparation of sol-
diery specialists.

Ключові слова:
бойова підготовка, фізич-
на підготовка, залежність, 
структура, напрямки.

боевая подготовка, физическая подго-
товка, зависимость, структура, на-
правления. 

battle training, physical training, dependence, 
structure, direction.

Вступ.1

Реформування Збройних Сил за відсутності 
достатнього фінансування, визначених структур й 
приоритерних функцій негативно позначається на стані 
бойової підготовки родів Сухопутних військ, у тому 
числі й на стані фізичної підготовки. Удосконалення 
бойової готовності військовослужбовців відбувається 
тоді, коли особовий склад займається систематично та 
з навантаженням, наближеним до реального бою. 

В підсумковому збірнику «Біла книга – 2009» 
визначено, що сьогодні скорочено використання 
бойової техніки і зброї через значні витрати на пальне 
й боєприпаси. А, як відомо, без льотної практики 
не буде класних льотчиків, без походів бойових 
кораблів – класних моряків, без стрільби зі штатної 
зброї – класних стрільців, навідників-операторів, 
артилеристів тощо. Аналогічне положення й з 
фізичною підготовкою, коли ефективність проведеного 
заняття залежить від наявності матеріальних засобів. 
Крім того, у силу сформованих економічних та інших 
умов, нерозуміння окремими посадовими особами 
пріоритетних предметів бойової підготовки, увага до 
фізичної підготовки значно знизилося [7]. 

На думку В.А. Шейченко зниження уваги до ФП 
відбувається в наслідок того, що з проблемними пи-
таннями фізичної підготовки курсанти-майбутні офі-
цери знайомляться на лекціях та закріплюють знання 
й навички в процесі практичної діяльності на занят-
тях при вивченні різних військово-спеціальних дисци-
плін. В подальшому вивченню теоретичних основ ФП 
не приділяється відповідного значення [8].

Необхідність висвітлення теоретичних знань і 
практичного досвіду фізичної підготовки військовос-
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лужбовців з курсантами обумовлена [1, 2, 5, 6]:
Зростаючими вимогами сучасного бою до рівня 

функціональних можливостей людини.
Постійною науковою розробкою актуальних про-

блем удосконалювання фізичної підготовки у військах 
і ВНЗ та доцільністю їх впровадження для ефективно-
го фізичного вдосконалювання особового складу.

Зростання вимог сучасного бою до організму вій-
ськовослужбовців пов'язане з низькою обставин: з 
можливістю швидкого переміщення військовослуж-
бовців у нові кліматичні райони (райони жаркого клі-
мату, високогір'я й ін.) і різким збільшенням вимог 
до адаптивних можливостей організму [2]; з різким 
збільшенням нервово-психічних навантажень [3]; зі 
збільшенням числа й спектра негативних чинників 
військово-професійної діяльності, які призводять до 
зміни функцій організму військовослужбовців, до 
зниження їх резервних можливостей [1, 5]; з викорис-
танням захисних засобів (бронежилет, засоби індиві-
дуального захисту від зброї масової ураження) і від-
повідним збільшенням навантаження на людину [8].

С.В. Романчуком та В.М. Романчуком доведено, що 
підвищити стійкість до всіх зазначених факторів до-
зволяє відповідна фізична підготовка військових фа-
хівців. Однак для досягнення ефективних результатів 
керівник занять повинен мати знання закономірнос-
тей впливу фізичних навантажень на організм. Саме 
це питання з позицій сучасного знання залишається 
одним з найбільш актуальних для фахівців фізичної 
підготовки й спорту [5, 6]. 

Ю.А. Бородін довів, що у цілому фізична підготов-
ка покликана забезпечити успішність навчання вій-
ськових фахівців, їх фізичну готовність до наступної 
професійного (бойовий) діяльності й до ефективного 
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фізичного вдосконалювання підлеглого особового 
складу [1].

В роботах Ю.С. Фіногенова, С.М. Номеровського, 
Р.Н. Макарова визначено, що успішність професій-
ної діяльності військовослужбовців визначається не 
рівнем розвитку тієї чи іншої фізичної якості, а тими 
функціональними можливостями організму (резерва-
ми), які формуються в результаті фізичного тренуван-
ня. Ці функціональні можливості й варто вдосконалю-
вати, обираючи відповідні фізичні вправи. Успішність 
вибору фізичних вправ і формування нових власти-
востей організму залежить від знань керівників фізич-
ної підготовки особливостей протікання адаптаційних 
реакцій людини [3, 4, 7]. 

Згідно керівних документів, основними керівника-
ми фізичної підготовки з підлеглим особовим складом 
є командири підрозділів – випускники військових на-
вчальних закладів. На наш погляд є актуальним про-
аналізувати організацію та проведення фізичної та 
методичної підготовки у навчальних закладах, а також 
рівень сформованості теоретичних знань, методичних 
умінь та рухових навичок.

Робота виконана за планом НДР академії сухопут-
них військ.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз залежності бойової готов-

ності військовослужбовців від рівня їх фізичної під-
готовленості.

Результати дослідження.
Абітурієнти військово-навчальних закладів Сухо-

путних військ мають дуже низький рівень фізичної й 
спортивної підготовленості. За даними спостережень 
за останні 10 років ці показники неухильно знижу-
ються. Проведений аналіз показав, що незадовільні 
оцінки отримали: у бігу на 100 м – 31%, у бігу на 3 
км – 43%, у підтягуванні на поперечині – 20% абіту-
рієнтів, що відповідає загальній незадовільній оцінці 
згідно НФП-2009. Кількість розрядників серед них 
знизилося з 38 до 9 %, відповідно за ці ж роки.

Спостерігається низький рівень фізичного розвитку 
й функціонального стану курсантів 1-го курсу: в 42% 
тих, хто поступив відзначається невідповідність зрісто-
вагових показників, близько 6% страждають дистрофі-
єю. Це збільшує строки адаптації до військової служби, 
не дозволяє їм переносити значні фізичні й нервово-
психічні навантаження бойової підготовки.

Установлено слабкий рівень методичної підготов-
леності керівників занять з фізичної підготовки. При 
перевірці 36% молодих офіцерів і 49% сержантів, що 
проводить форми фізичної підготовки, одержали не-
задовільні оцінки. Це є наслідком недостатньої уваги 
до методичної підготовки з боку командирів різного 
рівня й призводить до неефективного використання 
засобів і методів фізичної підготовки у військово-
професійній діяльності.

Намітилася тенденція до зменшення часу, що від-
водиться на навчальні заняття з фізичної підготовки 
в програмах навчальної дисципліни «Фізичне вихо-
вання, спеціальна фізична підготовки і спорт», фор-
мальне відношення до проведення спортивної робо-

ти, фізичної підготовки в процесі навчально-бойової 
діяльності. Заплановані з фізичної підготовки захо-
ди найчастіше не реалізуються. В 2009 році у ВНЗ 
було проведено тільки 65% навчальних занять, 38% 
ранкових фізичних зарядок, 11% занять в процесі 
навчально-бойової діяльності від запланованих на на-
вчальний рік.

При контрольних перевірках до виконання вправ 
залучається не весь особовий склад, а тільки його час-
тина, як правило, із кращих підрозділів. Щомісячні пе-
ревірки офіцерів та курсантів з фізичної підготовки не 
проводяться, що викликає порушення вимог Настано-
ви з фізичної підготовки. Винесення на перевірку од-
них й тих самих вправ призводить до «натаскування» 
особового складу безпосередньо перед перевіркою.

Значна частина військовослужбовців (від 10 до 
60% підрозділів) не залучаєте до перевірок з фізичної 
підготовки, через хвороби або перевід в групи ліку-
вальної фізичної культури, куди попадають офіцери, 
що реально мають захворювання (35%), а також такі, 
які мають незадовільний рівень фізичної підготовле-
ності або значну надлишкову вагу (65%). При цьому 
таким військовослужбовцям дається позитивний ви-
сновок на продовження контрактів для проходження 
подальшої служби.

Розглянуті факти призводять до різкого погір-
шення рівня фізичної й спортивної підготовленості 
молодих офіцерів, їх фізичної працездатності. Так, 
47% перевірених в 2009 році офіцерських підрозді-
лів (кафедри, лабораторії тощо) одержали з фізичної 
підготовки оцінку «незадовільно», а 45% – тільки «за-
довільно». При цьому на «незадовільно» оцінені 40% 
молодих офіцерів.

Деякі керівники, на словах визнаючи важливість 
фізичної підготовки особового складу, на практиці не 
вважають її складовою частиною бойової підготовки 
підрозділів, обмежуються лише досягненням задо-
вільної оцінки. У результаті знижується мотивація на 
організацію ефективного процесу фізичної підготов-
ки й досягнення реальних результатів.

У більшій частині військово-навчальних закладів 
основна увага приділяється практичній фізичної під-
готовленості курсантів на шкоду формуванню нави-
чок і вмінь в управлінні процесом фізичного вдоско-
налювання своїх підлеглих. У цьому плані негативну 
роль відіграють і огляди спортивної роботи (фізичної 
готовності до виконання навчальних і бойових за-
вдань), при підготовці й складанні яких уся увага  
приділяється саме руховій підготовленості тих, хто 
здає нормативи в збиток теоретичній й методичній 
підготовленості.

Фізична підготовка й спорт ще не стали органічною 
частиною цілісного процесу у військово-навчальних 
закладах, важливим специфічним фактором, що по-
етапно формує в тісному взаємозв'язку з іншими на-
вчальними дисциплінами військово-професійну й 
загальнокультурну готовність випускників до майбут-
ньої службової діяльності у військах.

Нами зроблена спроба обґрунтування системи фі-
зичної підготовки відповідно до вимог бойової підго-
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товки до організму військовослужбовців. Ми вважа-
ємо, необхідним визначити три підсистеми фізичної 
підготовки:

концептуальні основи;• 
процес фізичного вдосконалювання військовослуж-• 
бовців;
управління процесом фізичного вдосконалювання • 
військовослужбовців.

Концептуальні основи системи фізичної підготов-
ки військ є суб'єктивним відображенням об'єктивних 
вимог сучасного бою до фізичного стану особового 
складу, а також можливостей і шляхів забезпечення 
фізичної готовності військовослужбовців до бойо-
вої діяльності. Вони реалізуються у меті, завданнях і 
принципах фізичної підготовки.

Мета концентрує загальну спрямованість фізич-
ної підготовки, її специфічне призначення як складо-
ву частину системи бойового вдосконалювання. 

Завдання фізичної підготовки розкривають і кон-
кретизують мету. При цьому кожне завдання реалізує 
відповідну сторону цільової настанови.

Принципи – це важливі теоретико-практичні по-
ложення, які відображають закономірності всебічного 
вдосконалювання людини та служать головними орі-
єнтирами на шляху досягнення мети та рішення по-
ставлених завдань. До них відносяться: прикладність, 
комплексність, систематичність, оптимальність, кон-
кретність. У змісті цих найбільш загальних принципів 
фізичної підготовки знаходять своє відображення ба-
гато інших принципів навчання, виховання та розви-
тку військовослужбовців, а також управління, органі-
зації, забезпечення та проведення фізичної підготовки 
з особовим складом. Процес фізичного вдосконалю-
вання військовослужбовців складається з наступних 
компонентів: засобів, методів, форм.

Засоби в широкому змісті слова – це все те, що 
використовується військовослужбовцями для досяг-
нення відповідної мети, рішення завдань. Основними 
засобами фізичного вдосконалювання військовослуж-
бовців є фізичні вправи, оздоровчі сили природи, гігі-
єнічні фактори.

Методи – це способи застосування різних засобів 
фізичного вдосконалювання військовослужбовців, 
конкретні шляхи досягнення відповідної мети або рі-
шення поставлених завдань. Виділяють методи розви-
тку фізичних якостей, формування рухових навичок, 
виховання психічних якостей тощо.

Форми фізичного вдосконалювання військовос-
лужбовців – це специфічні тимчасові та організаційні 
рамки використання засобів і методів фізичної підго-
товки.

Управління процесом фізичного вдосконалю-
вання військовослужбовців являє собою підсистему 
фізичної підготовки, що забезпечує її оптимальне 
функціонування відповідно до вимог, що запропо-
новані до фізичного стану особового складу. За сво-
єю суттю управління – це сукупність специфічних 
впливів на процес фізичного вдосконалювання вій-
ськовослужбовців з метою приведення його в необ-
хідний стан.

За структурою воно є сукупністю засобів, методів 
і форм. Основним засобом управління є інформація, 
яка доводиться до особового складу технічними, до-
кументальними та іншими каналами. До числа осно-
вних методів управління відносяться: командні, еко-
номічні й соціально-психологічні.

Формами управління фізичною підготовкою вва-
жати лінійну, функціональну й лінійно-функціональну 
(змішану).

До самостійних сторін управління процесом фі-
зичного вдосконалювання військовослужбовців ми 
віднесли: керівництво, організація, забезпечення, 
проведення.

Керівництво спрямоване на формування та при-
йняття рішень, постановку завдань виконавцям і ко-
ординацію їх дій, аналіз результатів виконання по-
ставлених завдань, підведення підсумків з фізичної 
підготовки.

Організація включає розподіл відповідальності 
та повноважень, регулювання, стимулювання, підго-
товку керівників, контроль і облік фізичної підготов-
ки. Забезпечення фізичної підготовки складається з 
матеріально-технічного, фінансового, медичного, ме-
тодичного й інформаційного. 

Проведення полягає в безпосередньому практично-
му застосуванні різних заходів фізичної підготовки.

Викладений підхід до розгляду змісту процесу 
управління фізичним вдосконалюванням військовос-
лужбовців ураховує закріплені в Статуті внутрішньої 
служби Збройних Сил і інших документів функціо-
нальні обов'язки й специфічні особливості службової 
діяльності різних посадових осіб.

Складність розуміння системи фізичної підготов-
ки полягає в тому, що вона одночасно є підсистемою 
(компонентом) більших систем: бойової підготовки 
військовослужбовців, бойового вдосконалювання 
військ, фізичного виховання всіх громадян країни.

У цілому система фізичної підготовки військ яв-
ляє собою впорядковану, відповідно до вимог бойової 
діяльності, сукупність цілей, завдань і принципів, а 
також засобів, методів і форм, що складають процес 
фізичного вдосконалювання військовослужбовців і 
управління цим процесом.

Висновки.
Отримані результати дозволили зробити наступ-

ний загальний висновок: організація фізичної підго-
товки в військово-навчальних закладів Сухопутних 
військ оцінюється тільки на «задовільно» і вимагає 
подальшого серйозного вдосконалювання. Існуюча 
система фізичної підготовки курсантського та по-
стійного складів має потребу в корінній реорганізації. 
Основними напрямками її реформування доцільно ви-
значити:

подальшу систематизацію всіх елементів фізичної • 
підготовки у військово-навчальних закладах;
посилення комплексності впливу фізичної підготовки;• 
органічне включення фізичної підготовки в • 
навчально-виховний процес із урахуванням раціо-
нальної етапності підготовки військових фахівців; 
перегляд змісту фізичної підготовки з метою поси-
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лення її військової прикладності і підвищення емо-
ційної привабливості для військовослужбовців;
індивідуалізацію фізичної підготовки й підвищення • 
особистої відповідальності військовослужбовців за 
фізичний стан; всебічну регламентацію й деталіза-
цію методики фізичного вдосконалювання військо-
вослужбовців;
надання фізичній підготовці статусу не загально-• 
гуманітарної, а військово-професійної (військово-
спеціальної);
удосконалення типових програм навчальної дис-• 
ципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична 
підготовки і спорт» курсантів військово-навчальних 
закладів, з урахуванням специфіки подальшої про-
фесійної діяльності;

Викладені матеріали свідчать, що сучасний стан 
фізичної підготовки у військово-навчальних закладах 
Сухопутних військ не повною мірою відповідає ви-
могам бою щодо функціональних можливостей вій-
ськовослужбовців, не сприяє покращенню навчально-
вихованого процесу курсантів.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем вдосконалення 
фізичної підготовки військовослужбовців.
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Аналіз підготовки майбутнього тренера-викладача  
до професійної діяльності у вищих навчальних закладах

Сватьєв А.В., Безкоровайна Л.В.
Запорізький національний університет

Анотації:
Розглянуто систему педагогіч-
них, дидактичних і психологічних 
процедур взаємодії викладача 
й студентів. Проведено анкету-
вання  за участю 408 студентів. 
Визначено шляхи удоскона-
лення процесу підготовки май-
бутнього тренера-викладача 
до професійної діяльності. За-
значено напрямки оптимізації 
процесу професійної підготов-
ки фахівців. Встановлено, що 
умовами якісної підготовки має 
бути спрямування зусиль фахів-
ців на формування і розвиток у 
студентів професійно важливих 
знань, умінь, навичок, якостей.

Сватьев А.В., Безкоровайна Л.В. Ана-
лиз подготовки будущего тренера-
преподавателя к профессиональной 
деятельности в высших учебных заведе-
ниях. Рассмотрена система педагогических, 
дидактических и психологических процедур 
взаимодействия преподавателя и студентов. 
Проведено анкетирования при участии 408 
студентов. Определены пути совершенство-
вания процесса подготовки будущего тренера-
преподавателя к профессиональной деятель-
ности. Указаны направления оптимизации 
процесса профессиональной подготовки спе-
циалистов. Установлено, что условиями каче-
ственной подготовки должно быть направле-
ние усилий специалистов на формирование и 
развитие у студентов профессионально важ-
ных знаний, умений, навыков, качеств.

Svatyev A.V., Bezkorovaina L.V. Analy-
sis of preparation of future trainer-
teacher to professional activity in high-
er educational establishments. The 
system of pedagogical, didactic and psy-
chological procedures of co-operation of 
teacher and students is considered. Ques-
tionnaires are conducted with participation 
of 408 students. The ways of perfection of 
process of preparation of future trainer-
teacher are certain to professional activ-
ity. Directions optimization of the process 
of professional preparation of specialists 
are indicated. It is set that the terms of 
high-quality preparation must be directing 
effort specialists on forming and develop-
ment for students professionally important 
knowledge, abilities, skills, qualities.

Ключові слова:
професійна підготовка, го-
товність, готовність до про-
фесійної діяльності, фізична 
культура, спорт, тренер, ви-
кладач. 

профессиональная подготовка, готовность, 
готовность к профессиональной деятель-
ности, физическая культура, спорт, тренер, 
преподаватель. 

professional preparation, readiness, read-
iness to professional activity, physical cul-
ture, sport, trainer, teacher.

Вступ. 1

У сучасних умовах вітчизняна система освіти роз-
вивається у різних напрямках. Її характеризують такі 
властивості, як гуманізація, гуманітаризація, дифе-
ренціація, диверсифікованість, стандартизація, бага-
торівневість, фундаменталізація, комп’ютеризація, 
інформатизація, індивідуалізація та безперервність. 

Нині спостерігається підвищення соціальної ролі 
фізичної культури й спорту. Це проявляється у підви-
щення ролі держави в розвитку фізичної культури і 
спорту; у широкому використанні фізичної культури й 
спорту в профілактиці захворювань і зміцненні здоров’я 
людини; у продовженні активного творчого довголіття 
людей; в організації досугової діяльності й профілак-
тики асоціального поводження молоді; у залученні в 
заняття фізичною культурою й спортом працездатного 
населення; у використанні фізичної культури й спорту в 
соціальній і фізичній адаптації інвалідів і дитяти-сиріт; 
у різкому збільшенні доходів від спортивних видовищ 
і спортивної індустрії; у зростаючому обсязі спортив-
ного телерадіомовлення й ролі телебачення в розвитку 
фізичної культури й спорту й у формуванні здорового 
способу життя; у різноманітті форм, методів і засобів, 
пропонованих на ринку фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних послуг [6].

У методиці професійної освіти чітко сформульова-
ні методичні принципи педагогічної технології, у якій 
представлена вся педагогічна система у вигляді двох 
основних частин: дидактичні завдання й технології їх 
вирішення, де кожне дидактичне завдання розв’язане 
за допомогою адекватної технології навчання. Ці-
лісність адекватної технології забезпечується вза-
ємозалежною розробкою та використанням трьох її 
компонентів: організаційною формою, дидактичним 
процесом, а також кваліфікацією викладача. 

© Сватьєв А.В., Безкоровайна Л.В., 2010

Технологію навчання у вищому навчальному за-
кладі варто розглядати як систему педагогічних, 
дидактичних і психологічних процедур взаємодії 
викладача й студентів з урахуванням їх здатностей і 
складу розуму, спрямованого на проектування зміс-
ту, методів і засобів навчання з наступною їх реалі-
зацією [3, с. 58]. 

Роботу виконано відповідно з планом НДР Запо-
різького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Окреслені аспекти визначили мету статті, яка 

полягала в аналізі підготовки майбутнього тренера-
викладача до професійної діяльності у вищих на-
вчальних закладах.

Основні завдання дослідження:
Опрацювати та вивчити психолого-педагогічну лі-

тературу відповідно до обраної теми.
Проаналізувати підготовку майбутнього тренера-

викладача до професійної діяльності у вищих на-
вчальних закладах України.

Результати дослідження
Формування готовності майбутнього тренера-

викладача до професійної діяльності має врахо-
вувати створення специфічних умов, тобто зміст 
професійної підготовки повинен моделюватися як 
індивідуально-професійний досвід студента, причому 
до складу досвіду необхідно включати поряд з когні-
тивним компонентом також ціннісно-значеннєвий та 
комунікативно-діяльнісний. Це актуалізує проблему 
пошуку нових підходів до професійної підготовки 
майбутнього тренера-викладача, адекватних сучасним 
соціокультурним вимогам. 

Аналіз наукової літератури з обраної проблеми до-
слідження свідчить про те, що нині здійснюється по-
шук шляхів удосконалення професійної фізкультур-
ної освіти. У сучасній теорії освіти є досить велика 
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кількість наукових праць, автори яких (Г.М.Арзютов, 
М.Я.Віленський, О.Ц.Демінський, Є.П.Каргополов, 
Р.П.Карпюк, А.П.Конох, В.Ф.Костюченко, В.В.Кузін, 
B.C.Макеєва, Є.Н.Перфильєва, П.К.Петров, 
О.В.Петунін, Н.Є.Пфейфер, Л.П.Сущенко, Б.М.Шиян, 
Ю.М.Шкребтій та інші) здійснили пошук у напрямку 
розкриття питань професійних, структурних, 
особистісних, комунікативних, організаторських та 
гностичних характеристик професійної діяльності 
фахівця фізичної культури та спорту. 

Різним аспектам підготовки студентів до 
професійної діяльності у сфері фізичної культури та 
спорту присвячено роботи науковців: формування 
фізичної культури  учителя в процесі його 
професійної підготовки (М.Я. Віленський), підготовка 
фізкультурних кадрів (Ю.Войнар), концепція 
спеціальної професійної освіти у вузах фізичної 
культури в сучасних умовах (В.Ф.Костюченко), 
соціально-педагогічні аспекти підприємницької 
діяльності у сфері фізичної культури  спорту 
(В.В.Кузін), професійно-особистісний розвиток 
майбутнього учителя в процесі фізичного виховання 
(B.C.Макеєва), життєві стратегії професіонала, що 
розвивається, у сфері фізичної культури  спорту 
(Є.Н.Пєрфільєв), система підготовки майбутніх 
фахівцівфізичної культури в умовах інформатизації 
освіти (П.К.Петров), професійно-педагогічний 
потенціал фахівця з фізичної культури  його 
формування в умовах вищої педагогічної освіти 
(Н.Є.Пфейфер), становлення індивідуального 
стилю діяльності учителя в системі безперервної 
фізкультурної освіти (Н.І.Соловйова), технологія 
теоретичної професійної підготовки в системі 
спеціальної фізкультурної освіти (Ж.К.Холодов), 
теоретичні основи формування професійної готовності 
фахівців в системі фізкультурно-педагогічної освіти 
(В.Т.Чичикин).

З метою аналізу підготовки майбутнього тренера-
викладача до професійної діяльності у вищих 
навчальних закладах нами було проведене анкетування 
студентів вищих навчальних закладів України.

Анкетування, яке здійснювалось за розробленою 
і запропонованою нами анкетою, проводилось за 
участю 408 студентів вищих навчальних закладів, 
зокрема 77 студентів Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова (НПУ імені 
М.П.Драгоманова), 43 студентів Львівського 
державного університету фізичної культури (ЛДУФК), 
48 студентів Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 
(ВДПУ імені Михайла Коцюбинського), 51 студента 
Запорізького національного університету (ЗНУ); 
49 студентів Донецького державного інституту 
здоров’я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС); 
51 студента Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (ВНУ імені Лесі Українки); 46 
студентів Кримського факультету державного вищого 
навчального закладу “Запорізький національний 
університет” (Кримський факультет державного 
вищого навчального закладу “ЗНУ”) та 43 студентів 

Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка (ЛНУ).

Аналіз відповідей студентів на шістнадцяте 
запитання анкети “Чи володієте Ви знаннями про 
сутність, мету, завдання й зміст змагальної діяльності?” 
засвідчив такі результати: з 408 студентів володіють 
знаннями про сутність, мету, завдання й зміст 
змагальної діяльності 33,54% студентів, володіють, 
але недостатньо – 48,52%, не володіють – 10,84%, 
важко було відповісти – 7,1% опитаних студентів. 

На жаль, показники кількості студентів вищих 
навчальних закладів, опитаних щодо володіння 
знаннями про сутність, мету, завдання й зміст 
змагальної діяльності, свідчать про те, що лише 33,54% 
респондентів повністю володіють цими знаннями.

Результати відповідей студентів на сімнадцяте 
запитання анкети “Чи володієте Ви знаннями про 
сутність, мету й завдання спортивного тренування?”, 
розподілилися таким чином: з 408 студентів володіють 
такими знаннями 40,38% студентів, володіють, але 
недостатньо – 43,77%, не володіють знаннями про 
сутність, мету й завдання спортивного тренування 
6,37%, важко було відповідати – 9,48% студентів. 
Володіють необхідними знаннями 36,36% студентів 
НПУ імені М.П.Драгоманова, 62,79% студентів 
ЛДУФК, 52,08% студентів ВДПУ імені Михайла 
Коцюбинського, 22% студентів ЗНУ, 55,1% студентів 
ДДІЗФВіС, 29,41% студентів ВНУ імені Лесі 
Українки, 30,43% студентів Кримського факультету 
державного вищого навчального закладу “ЗНУ” та 
34,88% опитаних студентів ЛНУ. Рисунок 1 вдало 
демонструє показники кількості студентів вищих 
навчальних закладів, опитаних щодо володіння 
необхідними знаннями про сутність, мету й завдання 
спортивного тренування.

Отже, на основі спостереження за показниками 
кількості студентів вищих навчальних закладів, опи-
таних щодо володіння необхідними знаннями про 
сутність, мету й завдання спортивного тренування, 
ми дійшли висновку, що найвищий показник студен-
тів, які володіють такими знаннями, має Львівський 
державний університет фізичної культури (ЛДУФК), 
(відповідно − 62,79% студентів).

На підставі аналізу на вісімнадцяте запитання ан-
кети “Чи володієте Ви знаннями про вікові та інди-
відуальні особливості змін в організмі спортсменів 
у процесі тренування?”, що наведено у таблиці 1, ми 
переконались, що відповіді студентів розподілилися 
таким чином: з 408 студентів володіють такими зна-
ннями 32,42% студентів, володіють, але недостатньо 
– 52,93% опитаних, не володіють знаннями про вікові 
та індивідуальні особливості змін в організмі спортс-
менів у процесі тренування 7,54%, важко було відпо-
вісти – 7,1% студентів.

Підсумовуючи результати відповідей студентів ві-
сімнадцяте запитання анкети “Чи володієте Ви зна-
ннями про вікові та індивідуальні особливості змін 
в організмі спортсменів у процесі тренування?”, ми 
з’ясували, що на жаль переважна більшість, а саме 
52,93% опитаних студентів вищих навчальних закла-
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Таблиця 1
Показник кількості студентів, опитаних, наскільки вони володіють знаннями про вікові  

та індивідуальні особливості змін в організмі спортсменів у процесі тренування (%)
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Рис.1 Розподіл студентів вищих навчальних закладів щодо володіння  
необхідними знаннями про сутність, мету й завдання спортивного тренування
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1 − НПУ імені М.П.Драгоманова; 2 − ЛДУФК;  3 − ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;
4 − ЗНУ; 5 − ДДІЗФВіС; 6 − ВНУ імені Лесі Українки;
7 − Кримського факультету державного вищого навчального закладу “ЗНУ”; 8 − ЛНУ. 
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дів недостатньо володіють про вікові та індивідуальні 
особливості змін в організмі спортсменів у процесі 
тренування.

Результати відповідей студентів на дев’ятнадцяте 
запитання анкети “Чи володієте Ви знаннями про 
теоретичні та методичні основи спортивного трену-
вання?” розподілилися таким чином: з 408 студентів 
володіють про теоретичні та методичні основи спор-
тивного тренування 26,68% студентів, володіють, але 
недостатньо – 49,88%, не володіють знаннями про 
вікові та індивідуальні особливості змін в організму 
спортсменів у процесі тренування – 14,94%, важко 
було відповісти – 8,49% опитаних студентів.

На основі аналізу результатів відповідей на двад-
цяте запитання анкети “Чи володієте Ви знання-
ми з історії розвитку професійного спорту?”, нами 
з’ясовано, що: з 408 студентів володіють такими зна-
ннями 29,45% студентів, володіють, але недостатньо 
– 43,95%, не володіють знаннями з історії розвитку 
професійного спорту – 18,45%, важко було відповісти 
– 8,15% студентів.

Отже, на підставі аналізу відповідей студентів 
на двадцяте запитання анкети “Чи володієте Ви зна-
ннями з історії розвитку професійного спорту?” ми 
з’ясували, що на превеликий жаль, лише незначна 
кількість, а саме 29,45% опитаних студентів, повніс-
тю володіють знаннями з історії розвитку професій-
ного спорту.

Висновки.
Теоретичний аналіз з проблеми підготовки май-

бутнього тренера-викладача до професійної діяльності 
у вищих навчальних закладах засвідчив актуальність 
цього питання. Ми переконались, що у дослідження 
науковців вітчизняної та зарубіжної педагогічної тео-
рії та практики триває пошук шляхів удосконалення 
процесу підготовки майбутнього тренера-викладача 
до професійної діяльності у вищих навчальних закла-
дах. А втім, слід зауважити, що на сьогодні проблема 
оптимізації процесу професійної підготовки фахівців 
означеного напрямку проаналізована ученими недо-
статньо і потребує більш детального вивчення й но-
вих розробок відповідно до вимог і тенденцій 
сучасності нашої країни. Необхідними умовами 
якісної підготовки тренера-викладача до професійної 
діяльності має бути спрямування зусиль фахівців ви-
щих навчальних закладів на формування і розвиток у 
студентів професійно важливих знань, умінь, навичок 
та якостей для ефективного здійснення майбутньої ді-
яльності у фізкультурних закладах. 

Подальші дослідження вбачається у вивченні 
інших аспектів процесу підготовки майбутнього 
тренера-викладача до професійної діяльності у вищих 
навчальних закладах.
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Комплексний контроль фізичної підготовленості молоді  
у вищих навчальних закладах

Семенова О.Є. , Афонін В.М. 
Національний університет «Львівська політехніка»  

Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного

Анотації:
Узагальнено та проаналізовано 
досвід інтегрованої оцінки стану 
фізичної підготовленості студен-
тів та курсантів. Досліджувалась 
динаміка фізичної підготовленості 
18 курсантів. Рівень та динаміка 
фізичної підготовленості курсантів 
АСВ досліджувалися за даними 
контрольних тестів протягом 5-ти 
років занять. Виділено й охаракте-
ризовано контингент курсантів за 
рівнем фізичної підготовленості. 
Показана можливість і наочність 
використання методики комплек-
сного контролю рівня та динаміки 
фізичної підготовленості курсантів 
протягом усього періоду їx навчан-
ня у військовому інституті. 

Семёнова О.Е., Афонин В.Н. Комплекс-
ный контроль физической подготов-
ленности молодежи в высших учебных 
заведениях. Обобщен и проанализирован 
опыт интегрированной оценки состояния 
физической подготовленности студентов и 
курсантов. Исследовалась динамика физи-
ческой подготовленности 18 курсантов. Уро-
вень и динамика физической подготовлен-
ности курсантов исследовались по данным 
контрольных тестов на протяжении 5 лет 
занятий. Выделен и охарактеризован кон-
тингент курсантов по уровню физической 
подготовленности. Показана возможность 
и наглядность использования методики 
комплексного контроля уровня и динамики 
физической подготовленности курсантов на 
протяжении всего периода обучение в во-
енном институте. 

Semenova O.E., Afonin V.M. Complex 
control of physical readiness of youth 
in higher educational institutions. 
Generalized and analysed experience 
of computer-integrated estimation of the 
state of physical preparedness of stu-
dents and students (of a military school). 
The dynamics of physical preparedness 
was probed 18 students. A level and dy-
namics of physical preparedness of stu-
dents was probed from data of control 
tests during 5 years of employments. Se-
lected and described contingent of stu-
dents on the level of physical prepared-
ness. Possibility and evidentness of the 
use of method of complex control of level 
and dynamics of physical preparedness 
of students is rotined during all period 
teaching in a military institute. 

Ключові слова:
фізична підготовленість, ін-
тегральна оцінка, комплексний 
контроль, тестування.

физическая подготовленность, инте-
гральная оценка, комплексный контроль, 
тестирование.

physical readiness, integrated assess-
ment, complex control, testing.

Вступ. 1

Одним з найбільш загальних показників, що комп-
лексно характеризує ефективність фізичного вихован-
ня молоді у вищих навчальних закладах, є рівень її 
фізичної підготовленості, значення якого у зміцненні 
здоров’я, підвищенні загальної працездатності, все-
бічному розвитку особистості, прискоренні адапта-
ції до складних військово-професійних та життєвих 
процесів, досягненні високої продуктивності праці 
загальновідоме [1, 3, 4, 6].

У спортивній діяльності може використовуватись 
методика комплексного контролю підготовленості 
спортсменів (ККПС), яка передбачає отримання уза-
гальнених оцінок зі спеціальної підготовленості за 
результатами змагальних оцінок. В.М. Рябцев та Д.С. 
Токер застосували цю методику для контролю фізич-
ної підготовленості студентів і показали можливість 
широкого застосування такого комплексного контр-
олю, який дозволяє адекватно визначати рівень та ди-
наміку загальної фізичної підготовленості [5,7]. 

В сучасному житті у всіх сферах праці й побуту ши-
роке застосування набула комп’ютерна техніка, яка зна-
чно скорочує час на оброблення інформації і представ-
лення її у цікавому, наочному вигляді [2]. Тому, навіть 
великий масив даних виконання тестових завдань не 
становить великих труднощів для його опрацювання. 

Робота виконана за планом НДР академії сухопут-
них військ.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ми вважаємо правомірним застосування принци-

пів ККПС для визначення динаміки фізичної підготов-
леності курсантів. Відмінність полягає у змісті тестів 
(контрольних вправ), які в даному випадку спрямовані 
на облік найбільш загальних та інформативних ознак 
фізичної підготовленості курсантів.
© Семенова О.Є. , Афонін В.М. , 2010

Зміст комплексного контролю фізичної підготов-
леності курсантів полягає в отриманні узагальненого 
його виразу шляхом синтезу значень окремих ознак 
(тестів). Основна методологічна складність отриман-
ня узагальненого (інтегрованого) показника фізичної 
підготовленості – у неможливості порівняти між со-
бою різнопланові (за змістом) результати контроль-
них тестів. Подолати цю складність можливо шляхом 
переводу її у єдиний нормований, або стандартизова-
ний, показник.

Рівень та динаміка фізичної підготовленості кур-
сантів АСВ досліджувалися за даними контрольних 
тестів протягом 5-ти років занять. Контрольні виміри 
проводилися на початку та в кінці кожного року на-
вчання за програмою наступних тестів: Х1 – підтягу-
вання на перекладині; Х2 – біг на 100м; Х3 – біг на 
3000м; Х4 – подолання смуги перешкод. 

Результати дослідження оброблялись методами 
математичної статистики.

Результати дослідження.
Експериментальні дані з метою забезпечення їх 

зіставлення переведені у єдину (нормовану) систему 
виміру за формулою:

t X Xi i= / ,
де: tі – індивідуальні нормовані значення швидкості 

(t1), витривалості (t2), сили (t3), спритності (t4); 
Xi –– індивідуальні натуральні значення в окремих 

тестах; 
Xi – середні арифметичні значення окремих тестів.

Результати контрольних вправ за цими тестами, 
переведеними у нормовану систему, представлені у 
табл.1.

Нормовані значення мають реальний смисл і ви-
ражають міру фізичної підготовленості окремого кур-
санта відносно до показників „ідеального” (середньо-
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го) курсанта. За основу нормованих значень прийняті 
середні арифметичні показники з результатів контр-
ольних вимірів на початку першого року навчання.

Для кожного курсанта були також вирахувані інте-
гровані оцінки, що комплексно характеризують рівень 
фізичної підготовленості курсанта на початку і в кінці 
спостережень (як середня арифметична нормованих 
значень кожної контрольної вправи).

Орієнтуючись на інтегровані показники фізичної 
підготовленості (за чотирма тестами), можна вирішу-
вати завдання управління навчально-тренувальним 
процесом і передусім ранжирування й групування 
курсантів за рівнем загальної фізичної підготовленос-
ті. Це дозволяє формувати однакові за рівнем фізич-
ної підготовленості курсантів підгрупи і підвищити 
ефективність навчальних занять з фізичної підготовки 
шляхом оптимізації фізичних навантажень.

За допомогою використання значень інтегрованого 
показника фізичної підготовленості (T) здійснено ба-
гатомірне групування масиву досліджених даних, яке 
дозволило виділити й охарактеризувати контингенти 
курсантів за рівнем фізичної підготовленості (табл.2). 

Попередньо змістовий аналіз об’єкту дослідження 
передбачає розподіл масиву курсантів на 3−4 групи за 
рівнем їх результатів з контрольних вправ загальної 

фізичної підготовки. Ці групи можна визначити як 
„знижений”, „середній”, „підвищений” та „високий” 
рівень фізичної підготовленості. Розподіл значень 
показників здійснювався за показниками відхилення 
нормованого розподілу (сигма).

 Результати дослідження, представлені у табл.2, 
свідчать про певну ефективність процесу фізичної 
підготовки. Якщо курсантів з пониженим рівнем фі-
зичної підготовленості на 1 курсі було 38,8%, то на 
5 курсі їх стало 11,1%. На основі інтегрованого по-
казника фізичної підготовленості можна здійснювати 
однозначні оцінки динаміки фізичної підготовленості 
курсантів шляхом обчислень індивідуальних (Тінд) та 
загальних індексів ЗФП групи в цілому (Тзаг):

ТІНД = Т1 / Т5

де: ТІНД – індивідуальні значення інтегрованого 
показника фізичної підготовленості відповідно від по-
чатку і до кінця контрольного періоду;

Т1 і Т5 – середні арифметичні з інтегрованих по-
казників ФП курсантів з усього масиву спостережень 
на початку та в кінці контрольного періоду.

З табл.2 видно також, що загальний індекс фізич-
ної підготовленості групи курсантів за п’ять років на-

Таблиця 1 
Нормовані значення часткових та інтегрованих показників фізичної підготовленості курсантів

1 курс  5 курс

Кур-
санти

Підтягу-
вання

t1

100м
t2

3км
t3

Смуга
t4 Тінд

Підтягу-
вання

t1

100м
t2

3км
t3

Смуга
t4 Тінд

1 1,66 1,05 1,02 0,99 1,18 1,82 1,07 1,10 1,24 1,31

2 0,96 1,03 1,03 1,16 1,05 1,73 1,06 1,11 1,27 1,30

3 1,06 1,03 0,99 0,99 1,02 1,25 1,02 1,00 1,09 1,09

4 0,96 1,00 0,98 1 0,99 1,54 1,03 1,03 1,20 1,20

5 0,86 1,01 0,97 0,97 0,95 1,54 1,03 1,04 1,20 1,20

6 1,1 1,01 1,02 0,94 1,02 1,34 1,11 1,11 1,20 1,19

7 1,06 1,03 1,12 1 1,05 1,54 1,05 1,08 1,15 1,21

8 1,7 1,05 1,15 1,12 1,26 1,92 1,13 1,32 1,29 1,42

9 1,25 1,01 1,23 0,96 1,11 1,15 1,05 1,11 1,18 1,13

10 0,69 0,98 0,96 1,02 0,91 0,85 1,05 1,04 1,11 1,01

11 0,86 1,01 0,94 1 0,95 0,77 1,04 0,93 1,11 0,96

12 1,25 1,02 1,03 1,07 1,09 1,63 1,05 1,11 1,24 1,26

13 0,52 0,87 0,88 0,91 0,80 0,67 0,95 0,99 0,94 0,89

14 0,52 0,92 0,91 0,86 0,80 0,96 1,01 1,01 1,09 1,02

15 0,86 1,04 1,04 1,03 0,99 0,96 1 1,06 1,11 1,03

16 0,69 1,05 0,94 1,02 0,93 0,77 1,06 1,07 1,11 1,00

17 0,77 0,96 1,04 1,02 0,95 1,15 1,04 1,11 1,20 1,13

18 1,25 0,98 1 0,99 1,06 1,25 1,05 1,02 1,20 1,13

Ізаг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,27 1,05 1,07 1,16 1,14
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вчання підвищився в середньому на 14%. У той же час 
індивідуальні коливання цього індексу досить широкі 
– від 1 до 28%. Це свідчить про невикористані можли-
вості підвищення загальної фізичної підготовленості 
багатьох курсантів протягом періоду навчання і наяв-
ність ще певних резервів покращення організації цієї 
роботи на заняттях з фізичної підготовки в умовах 
військового інституту.

Висновки. 
Проведене дослідження показало можливість 

значно ширшого використання комплексного 
контролю фізичної підготовленості курсантів, який 
дозволяє досить адекватно судити про рівень і динаміку 
загальної фізичної підготовленості курсантів.

У подальших дослідженнях буде перевірена 
можливість підвищення управління процесом 
всебічної фізичної підготовки курсантів протягом 
навчального року.

Таблиця 2
Рівень загальної фізичної підготовленості курсантів на 1 і 5 курсах

Курсанти Т1 Т5 Тінд
1 1,18 1,31 1,11
2 1,05 1,30 1,24
3 1,02 1,09 1,07
4 0,99 1,20 1,21
5 0,95 1,20 1,26
6 1,02 1,19 1,17
7 1,05 1,21 1,15
8 1,26 1,42 1,13
9 1,11 1,13 1,02
10 0,91 1,01 1,11
11 0,95 0,96 1,01
12 1,09 1,26 1,15
13 0,80 0,89 1,11
14 0,80 1,02 1,28
15 0,99 1,03 1,04
16 0,93 1,00 1,07
17 0,95 1,13 1,19
18 1,06 1,13 1,07
Тзаг 1,00 1,14 1,14
Стандартне відхилення 0,113 0,133 0,078
Коеф.варіац. 11,1% 11,7% 6,9%

Література:
Антонов Ю. Взаємозв’язок рівня загальної та спеціальної 1. 
фізичної підготовленості в системі професійно-прикладної 
фізичної підготовки змінного складу вищих закладів освіти 
Міністерства надзвичайних ситуацій України / Ю. Антонов, Ю. 
Петришин // Молода спортивна наука України. – Львів: НВФ 
„Українські технології”, 2004. – Випуск 8, том 3. – С. 6-10.
Кисилев А.И. Персональный компьютер в системе автоматиче-2. 
ской дистанционной оценки общего физического состояния сту-
дентов / А.И. Киселев, В.М. Колтун, А.Н. Лебяжьев // Теория и 
практика физической культуры. – 1988. – № 10. – С. 50-52.
Кузнецова О. Динаміка фізичної підготовленості студентів під 3. 
впливом цілеспрямованого розвитку фізичних якостей / О. 
Кузнецова // Молода спортивна наука України. – Львів: НВФ 
„Українські технології”, 2004. – Випуск 8, том 3. – С. 179.
Мацкевич Н. Особливості фізичної підготовленості та здоров’я 4. 
студентів педагогічного училища / Н. Мацкевич // Олімпійський 
спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної 
медицини та реабілітації. Тези доповідей ІУ міжнародного нау-
кового конгресу. – К.: „Олімпійська література”, 2000. – С. 398.
Рябцев В.М. Комплексная оценка физической подготовленности 5. 
студентов по результатам контрольных упражнений / В.М. Ряб-
цев, Д.С. Токер // Теория и практика физической культуры. – М.: 
„Физкультура и спорт”. – 1988. −№3. – С.11−13.
Синица С. Анализ эффективности занятий по физическому 6. 
воспитанию со студентами в группах различной направлен-
ности / С. Синица // Олімпійський спорт і спорт для всіх: про-
блеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації. 
Тези доповідей ІУ міжнародного наукового конгресу. – К.: 
„Олімпійська література”, 2000. – С. 450.
Смирнов Ю.И. Методика комплексного контролю подготовки 7. 
спортсменов / Ю.И. Смирнов // Теория и практика физической 
культуры. – М.: „Физкультура и спорт”, 1953.− №9. – С.17−19.

Надійшла до редакції 12.11.2010р. 
Семенова Ольга Евстахиевна

Афонин Вячеслав Николаевич
sport2005@bk.ru



проблеми фізичного виховання і спорту   № 11 / 2010

113

Впровадження ідей здоров'язберегаючої педагогіки  
у навчально-виховний процес ВНЗ

Семченко Н. О.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотації:
Висвітлено основні ідеї 
здоров'язберегаючої педагогі-
ки та шляхи їх впровадження 
у вищому навчальному за-
кладі. Розкрито суть поняття 
«здоров'язберегаючі педагогіч-
ні технології». З’ясовано пере-
думови їх виникнення. Схарак-
теризовано комплекс виховних 
заходів, які сприяють успішній 
реалізації процесу оздоровлен-
ня студентів у вищому навчаль-
ному закладі. Виокремлено 
основні питання щодо сприяння 
охороні та зміцненню здоров’я 
у вищих навчальних закладах. 
Визначено напрями у виховній 
роботі, що забезпечують вплив 
на формування здорового спо-
собу життя.

Семченко Н.О. Внедрение идей здоро-
вьесберегающей педагогики в учебно-
воспитательный процесс ВУЗов. Рассма-
триваются вопросы здоровьесберегающей 
педагогики в высшем учебном заведении. 
В публикации определена суть «здоровьес-
берегающей педагогической технологии», 
выяснены условия возникновения «здо-
ровьесберегающих технологий», раскры-
ты теоретические условия возникновения 
«здоровьесберегающей педагогики». Оха-
рактеризован комплекс воспитательных 
мероприятий, которые способствуют успеш-
ной реализации процесса оздоровления в 
высшем учебном заведении. Рассмотрены 
основные вопросы относительно содей-
ствия охране и укреплению здоровья в выс-
ших учебных заведениях, а также основные 
направления в воспитательной работе, обе-
спечивающие влияние на формирование 
здорового образа жизни.

Semchenko N.O. Introduction of ideas 
of healthcare pedagogy in teaching and 
educational process of higher Institutes. 
The article deals with issues of healthcare 
pedagogy in the higher educational 
establishment. The work reveals the 
essence of term “healthcare pedagogical 
technology”. The conditions of “healthcare 
technologies” have been outlined. The 
theoretical conditions of “healthcare 
pedagogy” have been revealed. The complex 
of educational activities which further 
successful implementation of healthcare 
educational process in higher educational 
establishments have been characterised. 
Basic questions are considered in relation to 
an assistance a guard and strengthening of 
health in higher educational establishments, 
and also basic directions in an educate work, 
providing influence on forming of healthy 
way of life.

Ключові слова:
здоров’язберегаюча техноло-
гія, здоров’язберегаюча педа-
гогіка, студенти, здоров’я. 

здоровьесберегающая технология, здоро-
вьесберегающая педагогика, студенты, 
здоровье. 

healthcare technology, healthcare pedagogy, 
students, health.

Вступ.1
Використання здоров'язберегаючих технологій 

у навчально-виховному процесі є сьогодні одним із 
основних стратегічних напрямків розвитку вищо-
го навчального закладу. Адже в умовах постійного 
погіршення здоров’я молоді через екологічні нега-
разди, відчуття  студентами постійного стресу, гіпо-
динамії та інших фізичних, психологічних та соці-
альних проблем боротьба за здоров'я стає важливою 
передумовою не тільки його зміцнення в кожної 
окремої людини, але й виживання людства загалом. 
У світлі цього впровадження у практику ВНЗ ідей 
здоров'язберегаючої педагогіки, використання різно-
манітних здоров’язберігаючих технологій, що зокрема 
включає проведення серед молоді продуманої пропа-
ганди здорового харчування, організацію продуктив-
ної навчально-пізнавальної та практичної діяльності 
студентів відповідно до правил наукової організації 
праці, формування в них культури здорового спосо-
бу життя тощо, забезпечують створення оптимальних 
умов для відчуття людиною фізичного, психічного, 
соціального й духовного комфорту, що, у свою чергу, 
дозволяє їй вносити свій вагомий внесок у подальший 
економічний, духовний, культурний і науковий рівень 
розвитку суспільства.

Деякі аспекти використання здоров'язберегаючих 
технологій у навчально-виховній роботі з молоддю  
висвітлювали у своїх працях О. Балакірєва, О. Ваку-
ленко, Н. Смирнов, В. Лозинский, В. Ковалько, Л. Ти-
хомірова, О. Яременко та інші. Значний внесок у до-
слідження цієї проблеми зробили також М. Болотова, 
М. Гончаренко, В. Горащук, М. Гриньова та інші. 

Однак, як свідчить вивчення наукової літератури, 
досі відсутній комплексний підхід до вирішення пи-
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тань збереження і зміцнення здоров'я студентів, сис-
темно не проаналізовано ресурси самої педагогіки як 
здоров'язберегаючої науки, у цьому плані комплексно 
не проаналізовано умови, які сприяють повноцінно-
му використанню її можливостей, недостатньо роз-
роблені механізми взаємодії фахівців всіх рівнів, що 
відповідають за здоров'я дітей і молоді [2, 4]. Про 
важливість залучення молоді до здорового способу 
життя, формування в неї відповідального ставлення 
до здоров’я наголошується у Законі «Про загальну 
середню освіту», Національній доктрині розвитку 
освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна 
школа) та інших провідних державних документах.

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального університету ім. В.Н. Каразіна.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розкриття теоретичних та прак-

тичних передумов широкого впровадження ідей 
здоров’язберігаючої педагогіки в навчально-виховний 
процес ВНЗ.

Результати дослідження.
Формування здорового способу життя є за своєю 

сутністю системоутворюючою моделлю, яка спря-
мована на діагностику, корекцію функціонального, 
психофізіологічного та духовно-морального стану 
людини. Системність полягає у взаємоузгоджених 
знаннях, уміннях та навичках особистості, які забез-
печують необхідний рівень її працездатності, мораль-
ності й духовності. Зокрема, для цього їй необхідно 
засвоїти основні положення фізіології, психології 
людини, соціології та інших суміжних дисциплін, 
сформувати свідоме ставлення до власного здоров'я, 
що передусім проявляється в позитивних з позиції 
здоров’язберігаючих ідей вчинках і діях. 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

114

З метою залучення молоді до здорового спосо-
бу життя  фахівці рекомендують широко викорис-
товувати у ВНЗ різноманітні  здоров'язберегаючі, 
здоров'язміцнюючі, здоров'яформуючі технології. Це 
вимагає чіткого визначення самого поняття «педаго-
гічної технології». 

Так, за визначенням В. Безпалька, педагогічна тех-
нологія зводиться до  техніки реалізації освітнього 
процесу. В. Ченців визначає педагогічну технологію 
як модель педагогічної діяльності по проектуванню, 
організації та  проведенню освітнього процесу із за-
безпеченням комфортних умов для його учасників. 
ЮНЕСКО трактує її як системний метод створення, 
застосування і визначення всього процесу викладан-
ня, що ставить своїм завданням оптимізацію форм 
освіти при взаємодії технічних і людських ресурсів.

Г. Селевко вважає, що під час визначення поняття 
«педагогічні технології» слід враховувати її тлумачен-
ня різними авторами [3]. На підставі цього він пропо-
нує сприймати педагогічну технологію як:

науку, що досліджує найбільш раціональні шляхи • 
навчання;
систему способів і принципів, що використовують-• 
ся в навчанні;
реальний процес навчання. • 

У класифікації педагогічних технологій виділяють 
такі групи: технології управлінської діяльності, тех-
нології організації навчального процесу, технології 
організації пізнавальної діяльності учнів, технології 
виховної роботи, суттєво-предметні технології, кори-
гувальні технології для дітей з тимчасовими утруднен-
нями в навчанні і поведінці, коректувальні технології 
для дітей з проблемами в розумовому і фізичному роз-
витку тощо. Однак серед визначених груп технологій, 
як видно, відсутня група, в якій об’єднуються техно-
логії під терміном «здоров'язберегаючі технології».

Зрозуміло, що здоров'язберегаюча педагогіка не 
може виражатися якоюсь однією конкретною педаго-
гічною технологією. Це поняття об'єднує в собі всі на-
прями діяльності педагогів з формування, збереження 
і зміцнення здоров'я учасників освітнього процесу. 

Як відомо, одним із важливих завдань сучасної ви-
щої школи є підготовка майбутніх фахівців до само-
стійного життя. У світлі кожен студент повинен засво-
їти за час навчання знання, які будуть затребувані ним 
в подальшому житті.

Виконання цього завдання у вищому навчаль-
ному закладі може бути пов’язане із технологіями 
здоров'язберегаючої педагогіки, які розглядаються 
як сукупність форм, прийомів і методів організації 
навчально-виховного процесу щодо створення психо-
логічно комфортного, успішного навчаль ного середо-
вища з урахуванням сильних сторін навчального стилю 
кожного студента без збитку для його здоров'я студен-
тів. Це система заходів, що включає взаємозв'язок і 
взаємодію всіх чинників освітнього середовища, на-
правлена на збереження і зміцнення здоров'я студен-
та на всіх етапах його навчання і розвитку.  У такому 

випадку педагог, володіючи сучасними педагогічними 
знаннями, в тісній взаємодії зі студентами, медичними 
працівниками, колегами планує свою роботу з ураху-
ванням пріоритетів збереження і зміцнення здоров'я 
всіх учасників педагогічного процесу. 

Як вже вказувалося, в умовах модернізації освіти 
турбота про здоров'я студентів є одним з головних за-
вдань, але практика демонструє погіршення здоров'я 
молоді. Так, за результатами досліджень лише 10% 
випускників можуть вважатися здоровими, 40% ма-
ють хронічну патологію. У кожного другого виявлено 
поєднання декількох хронічних захворювань.

Важливо відзначити, що, з одного боку, ВНЗ може 
забезпечити суттєвий вплив на спосіб життя студента, 
сприяти його оздоровленню у процесі навчання. З ін-
шого боку – необхідно спонукати самих студентів до 
різних видів оздоровлення. Так, багато із них вважа-
ють, що турбота про здоров'я входить у компетенцію 
медиків. Але діюча система охорони здоров'я скон-
центрована на хворобах, а не на здоров'ї.  У педагогіці 
ж, не дивлячись на зростання числа хворої молоді до 
критичних величин, продовжує існувати допущення, 
що педагогічна наука розглядає навчання і виховання 
здорових молодих людей  здоровим вчителем.

У світлі цього загострюється суперечність між фор-
мальною освітою і доцільністю її орієнтації на вікові, 
особистісні особливості студентів, їх індивідуальні 
можливості, здатності і схильності. Тож необхідно так 
організувати навчальний процес, щоб кожний  викла-
дач на кожному занятті і не тільки сприяв збереженню 
здоров'я студентів, але й формував це здоров'я. А для 
цього він повинен максимально розкрити свої педаго-
гічні можливості в аспекті здоров’язбереження, знати 
теоретичні основи здоров’язберегаючої педагогіки і 
вміти впроваджувати її ідеї на практиці. 

Важливо нагадати, що перші відомості про необ-
хідність турботи щодо о збереження та зміцнення 
здоров'я молоді у процесі навчання зустрічаються ще 
у працях філософів Стародавньої Греції і Стародав-
нього Риму. Так, Платон у праці «Держава» писав про 
необхідність приділяти увагу різносторонньому фі-
зичному вихованню дітей. Аристотель відзначав, що 
одне ціле складають три сторони виховання: етична, 
розумова й фізична.

В епоху Відродження педагоги-гуманісти ставили 
завданням виховати здорових, життєрадісних людей, 
що мають різнобічні інтереси. Наприклад,  Томазо 
Кампанелла вважав, що суспільне виховання треба 
починати з 2-річного віку, а фізичне одразу ж за ним 
– з 2,5-3 років. 

Ян Амос Коменський проголошував людину час-
тиною природи і стверджував, що все у природі під-
порядковано єдиним законам. Як природа виставляє 
свої сили чергуючи, так само й батьки мають слідува-
ти у вихованні порядку розвитку їх дітей: за розумо-
вим розвитком повинно слідувати фізичне.

У Стародавній Русі елементарні правила гігієни, 
сприяючі збереженню здоров'я, зустрічаються вже у 
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стародавніх рукописах X – XI ст. Так, «Домострой» 
включає різні гігієнічні вимоги  і повчання щодо ор-
ганізації навчання й виховання в сім'ї.  «Повчання 
Володимира Мономаха дітям» являє собою трактат, 
в якому відзначено необхідність гартування і денного 
сну дитини. У 1800 р. видається перший навчальний 
посібник «Як живе наше тіло», в якому визначено 
орієнтири на вивчення власного організму, дані прак-
тичні поради і правила, як зберегти здоров'я дітей, які 
відвідують школу. 

У 1823 р. виходить у світ законодавчий акт 
«Духовний регламент» – вказівка на необхідність 
обов'язкового чергування праці і відпочинку в школі. 
У XIX ст. Грум-Гржімало розробив режим дня шко-
ляра. Це було першою практичною допомогою для 
педагогів і батьків щодо профілактичних заходів  пе-
ревтоми дітей у процесі навчання. П. Лесгафт першим 
розробив науково обґрунтовану систему фізичного 
виховання дітей, в основу якої заклав їх анатомічні 
особливості й усвідомлене виконання життєво необ-
хідних рухів. 

У XX ст. підноситься роль школи у формуванні 
здорового способу життя. К. Ушинський висунув ідею 
про те, що в основі педагогіки лежить фізіологія і пси-
хологія. Найважливішим чинником виховання він вва-
жав сукупність фізичного й етичного вдосконалення 
людини. 

У 40-х роках XX ст. знов порушуються питання 
про необхідність створення в освітніх установах оздо-
ровчої атмосфери (В. Волков, А. Гжанський). 

У 70-х роках XX ст. активізувалася робота щодо 
охорони здоров'я дітей. У цей час активно видають-
ся педагогічні й методичні посібники, які орієнтують 
вчителів на розуміння природи захворювань, поперед-
ження неврозів (М. Амосов, В. Коган, В. Давидов). 
80-і роки XX ст. відзначені введенням в навчальні 
плани нового предмету «Етика і психологія сімейного 
життя» (І. Гребенников). Розроблені і викладаються 
в доступній формі наукові знання про сім'ю з точки 
зору медико-психологічних, соціальних, економічних 
і юридичних проблем. 

Перспективним напрямом розвитку вищої освіти 
на даний час є забезпечення її оздоровчої спрямо-
ваності. Слід підкреслити, що здоров'язберегаюча 
технологія не є альтернативою іншим домінуючим 
сьогодні педагогічним технологіям (особистісно-
орієнтованій, гуманістичній тощо). Головне, чим вона 
відрізняється, – це пріоритет реалізації функції збе-
реження здоров'я всіх учасників освітнього процесу. 
Зокрема, одним з її чинників є забезпечення обліку 
психофізичних особливостей кожної людини [6]. Але 
на практиці це відбувається далеко не завжди. Більш 
того, часто виникає суперечність між досягненнями 
студентів в області навчання і їх втратами у  стані 
власного здоров'я. Причому для більшості молоді на-
вчальна праця є  недостатньо мотивованою, а тому – 
примусовою, втомливою, що ще більше провокує по-
гіршення їх здоров'я. 

Однією з  основних причин інформаційного пере-
вантаження і перевтоми молодих людей залишаєть-
ся неусвідомлена педагогами порочність принципу 
«кінцевої освіти», яка гальмує саморозвиток і само-
вдосконалення особистості. Ще Ян Амос Коменський 
підкреслював необхідність врахування вікових і ін-
дивідуальних особливостей кожної особи, здатності 
кожного вчитися з опорою на свої можливості й інтер-
еси. «Немає нічого більш порожнього, ніж знати і ви-
вчати багато що. Мудрий не той, хто знає багато що, а 
той, хто знає корисне», –  писав видатний педагог. 

Ці ідеї продовжує сучасний дослідник В. Кумарін, 
який вважає, що єдиним шляхом для «порятунку» 
людини від проблем сучасної освіти є впровадження 
ідей природодоцільної, здоров’язберігаючої педагогі-
ки. Тільки тоді заклади з каторги для молоді перетво-
ряться на «будинки радості». Учений підкреслював, 
що педагог має прагнути не дати учням чи студентам 
готові  знання, а навчити їх брати ці знання й вибір-
ково засвоювати [5]. Тому не треба боятися відхили-
тися від стандартів, від базисного навчального плану. 
Треба боятися, що біля 90 %  молодих людей закінчу-
ють освітні заклади хронічно хворими людьми. Отже, 
вищою й вічною турботи будь-якої школи має бути 
здоров'я учасників педагогічного процесу. 

Як свідчать результати сучасних досліджень, в 
останні роки все більше зростаюча інтенсифікація уч-
бового процесу, використання нових форм і технологій 
навчання призводять до зростання числа студентів, не 
здатних без особливої напруги та сторонньої допомо-
ги адаптуватися до освітніх навчальних  навантажень 
і відповідних вимог та правил у вищому навчальному 
закладі [1]. Це зумовлює необхідність вирішення у ви-
щих освітніх закладах, окрім навчальних завдань, від-
повідних питань щодо сприяння охороні і зміцненню 
здоров'я, зокрема: 

співвідносити навчальне навантаження й методи • 
викладання з віковими та індивідуальними особли-
востями студентів;
проводити роботу щодо попередження патологіч-• 
них порушень, безпосередньо пов'язаних з навчаль-
ним процесом;
знижувати навчальні перевантаження, які призво-• 
дять до стану перевтоми,  до «навчальних стресів»;
організовувати фізичну активність молоді;• 
проводити заходи щодо попередження розповсю-• 
дження шкідливих звичок та залежностей.

Визначаючи комплекс педагогічних заходів, які 
зможуть забезпечити ефективне «оздоровлення» ви-
ховного процесу у ВНЗ, слід відзначити, що кожний 
навчальний заклад має свої специфічні особливості, 
які необхідно враховувати. Тому в різних навчальних 
закладах такі комплекси можуть суттєво відрізнятися 
між собою. Однак у будь-якому випадку такий комп-
лекс має являти собою цілісну систему, які охоплює 
три основні напрями у виховній роботі, що забезпечу-
ють вплив на формування: 
1) свідомості студентів; 
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2) їх емоційно-чуттєвої сфери; 
3) корисних звичок, накопиченням учнями досвіду 

здоров’язберегаючої поведінки. 
Так, реалізацію першого з цих напрямів може за-

безпечити за допомогою проведення бесід, лекцій, 
диспутів та інших форм роботи, в яких студентам по-
яснюється значущість охорони і збереження здоров’я, 
висвітлюються  правила здорового способу життя, 
визначається раціональний режим дня і норми раці-
онального харчування тощо. Другий напрям орга-
нізується за допомогою тих форм роботи (виховних 
годин, КВН, конкурсів тощо), які сприяють розвитку 
позитивного ставлення до здоров’язберегаючої ро-
боти, сприйняття здоров’я як персональної цінності. 
Третій напрям реалізується через організацію щоден-
них «фізичних хвилинок», спортивних естафет, про-
цедур закалювання, контролю студентів за дотриман-
ням санітарно-гігієнічних норм в аудиторіях тощо. 

Висновки.
Таким чином, можна підсумувати, що основні ідеї 

здоров’язберегаючої педагогіки спрямовують вищий 
навчальний заклад на збереження здоров'я студентів 
у процесі їх навчання і виховання, формування в них 
умінь і навичок здорового способу життя, культури 
здоров'я, забезпечення кожному випускникові такого 
рівня здоров'я, який дозволить йому реалізувати свої 
життєві плани, задовольнити потреби й запити. Необ-
хідність упровадження цих ідей у практику ВНЗ вима-
гає підключення до цієї  роботи та узгодження зусиль 
педагогів, лікарів, психологів, валеологів, батьків та 
представників громади, які відповідають за здоров’я 
студентської молоді. Тільки в такому випадку можна 
забезпечити її ефективність.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення здоров’язберігаючої педагогіки в 
процесі навчання студентів у ВНЗ.
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Анотації:
Виявлено основні компоненти, 
структуру та зміст здорового спо-
собу життя студентів. Встановлено 
їх вплив на дієздатність студентів 
технічних ВНЗ. Розроблено техно-
логію формування цих компонен-
тів у процесі занять основними 
розділами фізичного виховання 
з використанням комп’ютерних 
засобів. Визначено рівень впро-
вадження основних компонентів 
здорового способу життя у режим 
навчання. Обґрунтовано методику 
формування здорового способу 
життя студентів технічних спеці-
альностей у процесі фізичного ви-
ховання. 

Смолякова И.Д. Креативная технология 
формирования здорового образа жизни 
студентов технических ВУЗов. Выявлены 
основные компоненты, структуру и содер-
жание здорового образа жизни студентов. 
Установлено их влияние на дееспособность 
студентов технических ВУЗ. Разработана 
технология формирования этих компонен-
тов в процессе занятий основными разде-
лами физического воспитания с использо-
ванием компьютерных средств. Определен 
уровень внедрения основных компонентов 
здорового образа жизни в режим обучения. 
Обоснована методика формирования здо-
рового образа жизни студентов технических 
специальностей в процессе физического 
воспитания. 

Smolyakova I.D. Creative technology 
of the forming the healthy way of life 
of the students of technical higher edu-
cational establishment. Exposed basic 
components, structure and maintenance 
of healthy way of life of students. Their in-
fluence is set on the capability of students 
of technical higher institutes. Technology 
of forming of these components is devel-
oped in the process of employments by the 
basic sections of physical education with 
the use of computer facilities. The level 
of introduction of basic components of 
healthy way of life is certain in the mode of 
teaching. The method of forming of healthy 
way of life of students of technical speciali-
ties is grounded in the process of physical 
education.

Ключові слова:
здоровий спосіб життя, студен-
ти, фізичне виховання, технічний 
вищий навчальний заклад.
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ческое воспитание, техническое высшее 
учебное заведение.
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Вступ.1

Забезпеченню здоров’я і дієздатності студентів – 
майбутньої інтелектуальної еліти країни – надається 
велике значення нашим суспільством і державою. 

Особливу увагу привертає фізичний стан студентів 
технічних вищих навчальних закладів (ТВНЗ). Ці 
представники молоді складають більше половини 
студентського контингенту країни. Після завершення 
своєї технічної освіти вони покликані виконувати 
провідні функції у соціально-економічному розвитку 
народного господарства, для чого необхідно мати 
високий рівень фізичної надійності та готовності. 
Разом з тим наукові дані показують, що цей рівень у 
більшості випускників технічних ВНЗ не відповідає 
сучасним вимогам [1, 2 та ін.].

Дослідження [3,4 та ін.] обґрунтовують важливу 
роль здорового способу життя (ЗСЖ) у вирішенні 
проблеми забезпечення здоров’я і фізичної готовності 
до активної життєдіяльності учнів і студентів, 
залученню їх до здорового способу життя. 

В той же час встановлено, що до 70 % студентів 
ТВНЗ практично не використовують у своїй 
життєдіяльності або використовують неефективно такі 
важливі компоненти способу життя як: раціональна 
праця, раціональне харчування, раціональна рухова 
активність, відмова від шкідливих звичок та ін., що 
зберігають і зміцнюють здоров’я, а це суттєво знижує 
резервні можливості їх організму [4 та ін.]. 

Аналіз літературних джерел показує, що таке 
становище пояснюється відсутністю науково 
обґрунтованої реально працюючої методики 
формування здорового способу життя, що входить до 
структури навчально-виховного процесу у технічних 
ВНЗ і в першу чергу в ті його складові, які органічно 
можуть бути пов’язані з цією методикою та мають 
найкращі умови для її реалізації. Дані обставини 
обумовлюють значущість наукової розробки та 
© Смолякова І.Д., 2010

обґрунтування теми нашої роботи, яка виконувалась 
за завданням МОН України. 

Дослідження є складовою частиною і продовжен-
ням науково-дослідної роботи, що виконана на замов-
лення Міністерства освіти і науки України [5].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити та обґрунтувати 

методику формування здорового способу життя сту-
дентів у процесі фізичного виховання з урахуванням 
специфіки технічного вищого навчального закладу.

Для досягнення поставленої мети визначено такі 
завдання:
1. Обґрунтувати структуру та зміст здорового спосо-

бу життя студентів технічних вищих навчальних 
закладів.

2. Визначити реальний рівень впровадження основ-
них компонентів здорового способу життя у режим 
навчання та позааудиторної діяльності студентів 
технічних вищих навчальних закладів. 

3. Розробити, обґрунтувати та експериментально 
перевірити методику формування здорового спо-
собу життя студентів технічних спеціальностей у 
процесі фізичного виховання.
Для реалізації мети і завдань дослідження вико-

ристовувались наступні методи: аналіз та узагальнен-
ня документальних матеріалів і спеціальної літерату-
ри, опитування експертів, моделювання методики та 
її впровадження , анкетування студентів, констату-
вальний та формувальний експеримент, кількісний 
та якісний аналіз емпіричних даних, кореляційний 
аналіз, перевірка статистичних гіпотез за критерієм 
Стьюдента. 

Результати дослідження.
Визначення структури (складу) основних компо-

нентів ЗСЖ студентів технічних ВНЗ за допомогою 
експертів дало підставу віднести до них наступні ком-
поненти: раціональна праця, раціональне харчуван-
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ня, раціональна рухова активність, загартовування, 
особисту гігієну, психогігієну, відмову від шкідливих 
звичок (тютюнопаління, вживання алкогольних напо-
їв, наркотиків), добовий режим.

Оцінка експертами ефективності цих компонентів 
склала за прийнятою 10-бальною шкалою 9,2-6,2 бала 
за мірою узгодженості цих оцінок Еn = 0.91.

Ефективність виявлених компонентів ЗСЖ була 
підтверджена нами також засобами кореляційного 
аналізу. 

У процесі дослідження [6] доведено, що між ві-
дібраними компонентами ЗСЖ і сукупністю показ-
ників дієздатності студентів ТВНЗ встановлений 
істотний позитивний зв'язок (R > 0,4). При цьому 
кожен з компонентів ЗСЖ робить значний внесок у 
дієздатність студентів. 

Дослідження реального впровадження 
компонентів здорового способу життя у режим 
навчання та позааудиторної діяльності студентів 
технічних ВНЗ здійснювалось шляхом анкетного 
опитування 1710 студентів чотирьох найбільших вузів 
центрального, східного і південного регіонів України 
(Київського національного університету будівництва 
й архітектури, Національного технічного університету 
«КПІ», Донбаської державної машинобудівної 
академії й Одеського національного політехнічного 
університету). Було з’ясовано, що на даний час кон-
тингент студентської молоді, що досліджувався, ви-
користовує дієві компоненти ЗСЖ недостатньо. Вста-
новлено, що більш менш регулярно використовують 
усі основні компоненти ЗСЖ тільки 38,69 % респон-
дентів, 35,81 % роблять це іноді, 25,50 % дуже рідко 
або не використовують зовсім. 

Недостатнє використання студентами ТВНЗ компо-
нентів ЗСЖ відбивається на їхньому здоров’ї. 47,31 % 
респондентів заявили, що в них проблеми зі здоров'ям, 
70,99 % хворіли за останній рік, 62,92 % оцінили свою 
дієздатність як середню і низьку. Отримані дані свідчать 
про те, що сучасна організація навчально-виховного 
процесу не сприяє зміцненню здоров'я, що зумовлює 
розробку методики формування у студентів технічних 
ВНЗ навичок і звичок здорового способу життя.

Експериментальна методика формування ЗСЖ 
студентів ТВНЗ у процесі фізичного виховання базу-
валася на вивченні педагогічної і психологічної літе-
ратури, опитуванні експертів та студентів і проведенні 
власних конструювальних експериментів. У результа-
ті проведеної роботи нами була розроблена методика, 
що є підсистемою фізичного виховання і загальної 
системи дипломної освіти студентів ТВНЗ.

Практичну основу методики склали: 
виділення на формування ЗСЖ спеціальних годин з • 
числа запланованих на фізичне виховання. 
розподіл цього процесу на теми і підтеми, що відпо-• 
відають основним компонентам ЗСЖ;
реалізація цих тем і підтем на заняттях з базових • 
розділів фізичного виховання студентів ТВНЗ (лег-
кою атлетикою та кросовою підготовкою, проведе-
них на відкритому повітрі, плаванням, спортивними 
іграми, основною гімнастикою);

робота з формування ЗСЖ на навчальних заняттях • 
під керівництвом викладачів і самостійно вдома;

Робота на навчальних заняттях включала поста-
новку завдання, лекцію-бесіду і практичне опрацю-
вання за темою, контрольне опитування. Самостійна 
позааудиторна робота містила опрацювання теми в 
наочному, словесному та розумовому аспектах і прак-
тичне залучення до одного з компонентів ЗСЖ. 

Важлива роль у вирішенні питань формування здо-
рового способу життя студентів відводилася викорис-
танню комп'ютерних засобів, мотивації та контролю 
за сформованістю ЗСЖ.

Комп’ютерні засоби активно застосовувалися на 
навчальних заняттях під керівництвом викладачів і 
при виконанні студентами самостійних завдань.

На навчальних та самостійних заняттях за допо-
могою комп’ютерних засобів вирішувалися такі за-
вдання:

передача студентам масивів інформації зі ЗСЖ;• 
опанування студентами окремих важко засвоюва-• 
них елементів методики залучення до ЗСЖ; 
контроль та самоконтроль залучення студентів до • 
ЗСЖ, рівня їх знань і умінь у цій галузі; 
розробка індивідуальних програм опанування ком-• 
понентами ЗСЖ;

При використанні комп’ютерних засобів для фор-
мування ЗСЖ у процесі фізичного виховання застосо-
вувався пакет авторських програм. 

Ефективність використання комп’ютерних техно-
логій для формування ЗСЖ була перевірена нами у 
спеціальному педагогічному експерименті, де до по-
чатку опрацювання теми кількість залучених до ЗСЖ 
у контрольній (КГ) і експериментальній (ЕГ) групах 
була приблизно однакова та складала в КГ – 36,54 %, 
в ЕГ – 34,96 %. У кінці експерименту в КГ число за-
лучених до ЗСЖ збільшилося на 3,84 % і склало 40,38 
%, в ЕГ число тих, хто регулярно дотримувався здоро-
вого способу життя, збільшилося на 14,10 % (на 10,16 
% більше, ніж у КГ) і склало 49,06 %. 

Отримані дані дали нам підставу включити 
комп’ютерне навчання у експериментальну методику 
формування ЗСЖ у процесі фізичного виховання як 
додатковий засіб. 

Основу мотивації оволодіння здоровим способом 
життя складало ознайомлення студентів з вимогами 
виробництва, де в майбутньому вони будуть працюва-
ти, до стану здоров'я і фізичної готовності фахівців та 
їхній дійсний рівень у студентів.

Контроль за сформованістю ЗСЖ студентів перед-
бачав усні і письмові опитування студентів і діагнос-
тику їхньої дієздатності у тому числі за допомогою 
комп’ютерних засобів.

Експериментальна перевірка ефективності впливу 
методики формування ЗСЖ студентів технічного ВНЗ 
у процесі фізичного виховання була здійснена у проце-
сі формувального експерименту. В експерименті взяли 
участь 440 студентів 1 курсу ОНПУ, що були розбиті на 
2 групи: ЕГ і КГ. У ЕГ заняття проводилися за розро-
бленою нами методикою, у КГ формування здорового 
способу життя обмежувалося бесідами про ЗСЖ. 
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У процесі проведеного експерименту було встанов-
лено, що при рівності вихідних показників (t < 2,0) в 
кінці експерименту значно більший відсоток студентів 
(t > 2,3) ЕГ в порівнянні з КГ регулярно використову-
вали компоненти ЗСЖ. У цілому регулярно використо-
вували усі компоненти ЗСЖ в кінці експерименту в ЕГ 
48,90 % студентів, у КГ 41,18 % (рис. 1). 

У порівнянні з вихідними даними студентів, що 
використовують здоровий спосіб життя у ЕГ стало 
більше на 10,46 %, у КГ всього на 2,23 %. 

Перевага ЕГ істотна t > 2,3. 
Дослідження виявило також наступне. При відносній 

рівності вихідних показників в ЕГ в кінці експерименту 
за порівнянням із КГ значно більше студентів визна-
ли себе практично здоровими, жодного разу не хворі-
ли, мали високий адаптаційний потенціал, 1-2 рівень 
здоров'я за В.П. Войтенком, відзначили високу фізичну 
працездатність, виконували державні тести і нормативи 
фізичної підготовленості і оцінювалися на «відмінно» та 
«добре» (t = 2,46-8,14), були краще фізично готовими до 
майбутньої професійної діяльності [7].

Висновки. 
1. Обґрунтування структури та змісту особливостей 

дотримання здорового способу життя студентами 
технічних ВНЗ виявило найефективніші практико-
дієві компоненти ЗСЖ студентів, до їх числа 
віднесені: раціональна праця, раціональне харчу-
вання, раціональна рухова активність, загартову-
вання, особиста гігієна, психогігієна, відмова від 
шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алко-
гольних напоїв, наркотиків), добовий режим.

2. Розробка та обґрунтування методики дали можливість 
запропонувати реально працюючу методику форму-
вання здорового способу життя у процесі фізичного 
виховання, що здійснюється у ТВНЗ. 

3. Експериментальна перевірка ефективності авторської 
методики довела, що впровадження розробленої ме-

тодики є ефективним способом залучення студентів 
технічних спеціальностей до ЗСЖ, зміцнення їх 
здоров'я і підвищення дієздатності в цілому.

4. Проведена робота дозволяє рекомендува-
ти вже сьогодні широке впровадження основ-
них результатів наших досліджень у практику 
навчально-виховного процесу навчальних закладів, 
що готують професіоналів різного профілю, рівня 
кваліфікації та випускників загальноосвітніх шкіл

5. Виконана робота не охоплює всіх питань вирішення 
проблеми формування здорового способу життя 
студентів технічних ВНЗ, а вимагає їхнього подаль-
шого поглибленого наукового опрацювання. 
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Рис. 1. Використання всіх компонентів здорового способу життя студентами  
експериментальної і контрольної груп на початку (А) та в кінці (Б) формувального експерименту
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за умов помірних фізичних навантажень,  

зумовлених заняттями фізичною культурою
Соколенко В.Л., Соколенко С.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуті кореляційні взаємо-
зв’язки між змінами показників 
специфічного імунітету, що 
виникли у студентів під час 
занять фізичною культурою. В 
експериментах брали участь 
40 студентів віком 18-20 років. 
Встановлено, що особливо 
виражені кореляційні зв’язки 
характерні для показників 
клітинного імунітету. Переважна 
більшість кореляційних зв’язків 
мають позитивний характер. 
Зворотний кореляційний зв’язок 
простежується значно рідше. 
Проведено оцінку показників 
клітинного та гуморального 
імунітету у студентів ВНЗ до та 
після занять фізичною культу-
рою.

Соколенко В.Л., Соколенко С.В. Кор-
реляция показателей специфического 
иммунитета в условиях умеренных фи-
зических нагрузок, обусловленных за-
нятиями физической культурой. Рассмо-
трены корреляционные взаимосвязи между 
изменениями показателей специфического 
иммунитета, которые возникли у студентов 
во время занятий физической культурой. В 
экспериментах принимали участие 40 сту-
дентов возрастом 18-20 лет. Установлено, 
что особенно выраженные корреляционные 
связи характерны для показателей клеточно-
го иммунитета. Подавляющее большинство 
корреляционных связей имеют положитель-
ный характер. Обратная корреляционная 
связь прослеживается значительно реже. 
Проведена оценка показателей клеточного 
и гуморального иммунитета у студентов ВУЗ 
до и после занятий физической культурой.

Sokolenko V.L., Sokolenko S.V. 
Correlation of indexes of specific 
immunity in the conditions of the 
moderate physical loadings, conditioned 
employments by a physical culture. 
Cross-correlation intercommunications are 
considered between the changes of indexes 
of specific immunity, which arose up for 
students during employments by a physical 
culture. In experiments took part 40 students 
in 18-20 years. It is set that the especially 
expressed cross-correlation connections 
are characteristic for the indexes of cellular 
immunity. Vast majority of cross-correlation 
connections is had positive character. A cross-
correlation feed-back is traced considerably 
rarer. The estimation of indexes of cellular 
and humoral immunity is conducted for 
students of higher institutes before and after 
employments by a physical culture.

Ключові слова:
клітинний, гуморальний, імуні-
тет, навантаження, кореляція.

клеточный, гуморальный, иммунитет, на-
грузка, корреляция.

cellular, humoral, immunity, loading, 
correlation.

Вступ.1

Аналіз даних літератури свідчить про позитивні 
наслідки лікувальної фізкультури при захворюваннях 
самої різноманітної етіології [1, 2]. У той же час, 
питання про оптимізацію фізичних навантажень 
у навчальних закладах залишається відкритим. 
Продовжуються дискусії щодо поняття «гіподинамії» і 
засобів її корекції [12]. Аналізуються критерії адаптації 
молоді до фізичних вправ [3, 4]. Важливим фактором 
є правильний підбір інтенсивності і тривалості 
навантажень на заняттях фізичною культурою, 
оскільки існує ризик порушення гомеостазу і 
виникнення ряду патологічних станів [3, 11].

Вагомим критерієм адаптаційних процесів до фі-
зичних навантажень є динаміка показників системи 
імунітету [15]. При цьому необхідно враховувати, 
що здатність імунної системи до нормального реа-
гування, значною мірою, зумовлена балансом її ком-
понентів, який визначає можливість саморегуляції 
на будь-якому етапі життєдіяльності організму  [8]. 
Закономірності змін одних показників при зміні ін-
ших можна виявити шляхом кореляційного аналізу. 
Вивчення кореляційної структури процесів взаємодії 
людини з середовищем сприяє виявленню реакцій ор-
ганізму у відповідь на дію певного чинника і характе-
ристиці явищ адаптації до нього [6; 7]. Це зумовило 
актуальність наших досліджень.

Дослідження виконувались у рамках проекту «До-
слідження дії вітамінів на імунозахисні функції орга-
нізму та обмін ліпідів за нормальних фізіологічних 
умов та в процесі розвитку гіперхолестеринемії» (за 
замовленням МОН України).

Мета, завдання роботи, матеріали і методи. 
Мета: вивчити взаємозв’язок між показники спе-

цифичного імунітету у студентів за умов отримання 
© Соколенко В.Л., Соколенко С.В., 2010

помірних фізичних навантажень на заняттях фізич-
ною культурою у ВНЗ.

Для досягнення мети поставлені завдання: провести 
оцінку показників клітинного та гуморального імунітету 
у студентів ВНЗ до та після занять фізичною культурою, 
обробити матеріал статистично, зробити висновки.

Об’єкт та методи дослідження. Дослідження по-
казників специфічного імунітету проводили у студентів 
другого курсу віком 18-20 років, які тривалий час про-
живали в однакових клімато-географічних умовах. Всі 
студенти на час обстеження не мали гострих і хронічних 
захворювань і відвідували основну групу для занять фі-
зичною культурою. Кількість обстежених – 40 осіб.

Аналіз показників імунної системи проводили у 
вересні, до та після занять фізичною культурою.

Основною формою проведення навчально-
тренувальних занять був 90-хвилинний оздоровчо-
тренувальний процес, побудований за традиційною 
структурою і включав вправи, передбачені держав-
ною програмою.

Контрольний забір крові проводили за добу до за-
няття фізичним вихованням. Другий забір здійснюва-
ли відразу після його закінчення.

Субпопуляційний склад лімфоцитів периферичної 
крові оцінювали за експресією поверхневих антиге-
нів імунофлуорисцентним методом з використанням 
моноклональних антитіл до поверхневих маркерів 
клітин імунної системи LT3, LT4, LT8, 3F3 та F(аb)2 – 
фрагментів овечих антитіл до IgG миші, мічених FITC 
(«Сорбент», Москва).

Рівень імуноглобулінів у плазмі крові визначали 
методом радіальної імунодифузії за Манчіні з 
використанням моноспецифічних сироваток проти 
IgG(H), IgM(H), IgA(H).

Дані оброблені статистично з допомогою програ-
ми Microsoft Excel.
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Результати дослідження.
Проводили аналіз кореляції між змінами показни-

ків специфічного імунітету, що відбулися під час за-
нять фізичною культурою.

Зміна  відносного числа Т-лімфоцитів з фенотипом 
CD3+ у периферичній крові корелює зі змінами таких 
показників: пряма слабка кореляція – зі змінами від-
носного та абсолютного числа лімфоцитів з феноти-
пом CD8+, імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+, 
відносного та абсолютного числа лімфоцитів з фено-
типом CD72+, рівня IgM в сироватці крові; пряма се-
редня кореляція – зі змінами абсолютного лімфоцитів 
з фенотипом CD3+, відносного та абсолютного числа 
лімфоцитів з фенотипом CD4+ (табл. 1).

Зміна  абсолютного числа Т-лімфоцитів з 
фенотипом CD3+ у периферичній крові корелює зі 
змінами таких показників: пряма слабка кореляція – 
зі змінами відносного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD4+ та CD8+, імунорегуляторного індексу CD4+/
CD8+;  пряма середня кореляція – зі змінами відносного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD3+, абсолютного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD8+ та CD72+; пряма 
сильна кореляція – зі змінами абсолютного числа 
лімфоцитів з фенотипом CD4+ (табл. 1).

Зміна  відносного числа хелперних Т-лімфоцитів з 
фенотипом CD4+ у периферичній крові корелює зі змінами 
таких показників: пряма слабка кореляція – зі змінами 
абсолютного числа лімфоцитів з фенотипом CD3+, CD8+, 
рівня IgG в сироватці крові; пряма середня кореляція – 
зі змінами відносного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD3+, CD8+, індексу імунореактивності CD4+/CD8+; 
пряма сильна кореляція – зі змінами абсолютного числа 
лімфоцитів з фенотипом CD8+ (табл. 1).

Зміна  абсолютного числа хелперних Т-лімфоцитів 
з фенотипом CD4+ корелює зі змінами таких 
показників: пряма слабка кореляція – зі змінами 
відносного числа лімфоцитів з фенотипом CD8+, 
індексу імунореактивності CD4+/CD8+, абсолютного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD72+; рівня IgG в 
сироватці крові; пряма середня кореляція – зі змінами 
відносного числа лімфоцитів з фенотипом CD3+; 
пряма сильна кореляція – зі змінами абсолютного числа 
лімфоцитів з фенотипом CD3+ та CD8+, відносного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD4+ (табл. 4.1).

Зміна  відносного числа ефекторних/супресорних 
Т-лімфоцитів з фенотипом CD8+ у периферичній крові 
корелює зі змінами таких показників: пряма слабка 
кореляція – зі змінами відносного та абсолютного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD3+, абсолютного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD4+; пряма середня 
кореляція – зі змінами відносного лімфоцитів з 
фенотипом CD4+; пряма сильна кореляція – зі 
змінами абсолютного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD8+; зворотна слабка кореляція – зі змінами 
імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+, рівня IgG в 
сироватці крові (табл. 1).

Зміна  абсолютного числа ефекторних/супресорних 
Т-лімфоцитів з фенотипом CD8+ у периферичній 
крові корелює зі змінами таких показників: пряма 
слабка кореляція – зі змінами відносного числа 

лімфоцитів з фенотипом CD3+, CD4 +, абсолютного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD72+; пряма середня 
кореляція – зі змінами абсолютного числа субпопуляції 
з фенотипом CD3+, відносного числа лімфоцитів 
з фенотипом CD8+; пряма сильна кореляція – зі 
змінами абсолютного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD4+; зворотна слабка кореляція – зі змінами індексу 
імунореактивності CD4+/CD8+ (табл. 1).

Зміна  імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+ 
у периферичній крові корелює зі змінами таких 
показників: пряма слабка кореляція – зі змінами 
відносного та абсолютного числа лімфоцитів з 
фенотипом CD3+, абсолютного числа лімфоцитів 
з фенотипом CD4+; пряма середня кореляція – зі 
змінами відносного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD4+, рівня IgG в сироватці крові; зворотна слабка 
кореляція – зі змінами відносного та абсолютного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD8+ (табл. 1).

Зміна  відносного числа зрілих В-лімфоцитів з 
фенотипом CD72+ у периферичній крові корелює зі 
змінами таких показників: пряма слабка кореляція – 
зі змінами відносного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD3+ та рівня IgM в сироватці крові; пряма сильна 
кореляція – зі змінами абсолютного числа лімфоцитів 
з фенотипом CD72+ (табл. 4.1).

Зміна  абсолютного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD72+ у периферичній крові корелює зі змінами 
таких показників: пряма слабка кореляція – зі змінами 
відносного числа лімфоцитів з фенотипом CD3+, 
абсолютного числа лімфоцитів з фенотипом CD4+, CD8+, 
рівня IgМ у сироватці крові; пряма середня кореляція – 
зі змінами абсолютного числа лімфоцитів з фенотипом 
CD3+; пряма сильна кореляція – зі змінами відносного 
числа лімфоцитів з фенотипом CD72+ (табл. 1).

Зміна  рівня IgG у сироватці периферичної крові 
корелює зі змінами таких показників: пряма слабка 
кореляція – зі змінами відносного та абсолютного числа 
лімфоцитів з фенотипом CD4+; пряма середня кореляція 
– зі змінами імунорегуляторного індексу CD4+/CD8+; 
зворотна слабка кореляція – зі змінами відносного числа 
лімфоцитів з фенотипом CD8+ (табл. 1).

Зміна  рівня IgМ у сироватці периферичної крові 
корелює зі змінами таких показників: пряма слабка 
кореляція – зі змінами відносного числа лімфоцитів 
з фенотипом CD3+, відносного та абсолютного числа 
лімфоцитів з CD72+ (табл. 1).

Зміна  рівня IgА у сироватці периферичної крові 
не проявляє достовірних кореляційних зв’язків зі 
змінами інших показників.

Таким чином, зміни вмісту функціонально зрілих 
Т-лімфоцитів з фенотипом CD3+ під час помірних 
фізичних навантажень тісно пов’язані зі змінами 
експресії маркеру однієї з регуляторних субпопуляцій 
– антигену CD4. Зміни вмісту хелперних Т-лімфоцитів 
пов’язані зі змінами рівня  субпопуляцій, що 
експресують пан-Т-клітинний маркер CD3. Зв’язок 
хелперних Т-лімфоцитів з фенотипом CD4+  та 
ефекторних з фенотипом CD8+ є логічним, оскільки, 
вони розвиваються зі спільних попередників [9; 13; 
14]. Зміни вмісту лімфоцитів, що експресують антиген 
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CD8, головним чином корелюють зі змінами інших 
головних маркерів Т-лімфоцитів. Зворотний зв’язок 
зі змінами імунорегуляторного індексу є логічним, 
оскільки, величина самого індексу знаходиться 
в обернено-пропорційній залежності від числа 
супресорних Т-лімфоцитів з фенотипом CD8+. Зміни 
імунорегуляторного індексу корелюють зі змінами 
показників, які визначають цей індекс. Кореляція 
зі змінами рівня IgG, очевидно, викликана тим, що 
продукція цього імуноглобуліну В-лімфоцитами, 
значною мірою,  визначається стимуляцією з боку 
Т-хелперів, складової частини імунорегуляторного 
індексу [5; 10]. Зміни вмісту функціонально зрілих 
В-лімфоцитів демонструють лише слабкі кореляційні 
зв’язки зі змінами інших показників. Зміни загального 
числа корелюють зі змінами загального числа окремих 
субпопуляцій лімфоцитів. Серед імуноглобулінів 
найбільш виражені кореляційні зв’язки зі змінами 
інших показників демонструють зміни рівня IgG. Його 
продукція, очевидно, пов’язана з активністю хелперних 
Т-лімфоцитів, особливо, значенням імунорегуляторного 
індексу. Зміни ІgM пов’язані зі змінами продукуючих 
його В-клітин з фенотипом CD72+.

Висновки.
За умов впливу помірних фізичних навантажень, ко-

реляційні зв’язки між показниками клітинного імунітету 
більш виражені, ніж між показниками гуморального. 

При помірних фізичних навантаженнях спостері-
гаються прямі кореляційні зв’язки між змінами екс-
пресії пан-Т-клітинного маркеру CD3 та маркерів, 
що визначають функціональну роль Т-лімфоцитів – 
антигенів CD4 та CD8. 

Переважна більшість кореляційних зв’язків 
між змінами показників специфічного імунітету, 
зумовлених заняттями фізичною культурою, мають 
позитивний характер, зворотний кореляційний зв’язок 
простежується значно рідше.

Таблиця 1
Кореляція між змінами показниками специфічного імунітету за умов помірних фізичних навантажень
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∆ CD3+, % 1,00 0,69* 0,55* 0,57* 0,48* 0,35* 0,31* 0,30* 0,31* 0,10 0,19 -0,08
∆ CD3+, х109/л 0,69* 1,00 0,46* 0,87* 0,30* 0,76* 0,30* 0,14 0,65* 0,10 0,07 -0,08
∆ CD4+, % 0,55* 0,46* 1,00 0,80* 0,54* 0,44* 0,55* 0,12 0,18 0,46* 0,12 -0,18
∆ CD4+, х109/л 0,57* 0,87* 0,80* 1,00 0,40* 0,79* 0,47* 0,10 0,51* 0,40* -0,10 -0,11

∆ CD8+, % 0,48* 0,30* 0,54* 0,40* 1,00 0,74* -0,46
* 0,08 0,09 -0,35

* 0,05 -0,17

∆ CD8+, х109/л 0,35* 0,76* 0,44* 0,79* 0,74* 1,00 -0,39
* 0,06 0,47* -0,20 -0,10 -0,18

∆ CD4+/CD8+ 0,31* 0,30* 0,55* 0,47* -0,46
*

-0,39
* 1,00 0,12 0,16 0,79* 0,05 -0,12

∆ CD72+, % 0,30* 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,12 1,00 0,81* -0,06 0,55* 0,18
∆ CD72+, 109/л 0,31* 0,65* 0,18 0,51* 0,09 0,47* 0,16 0,81* 1,00 0,09 0,31* 0,10

∆ IgG, мг % 0,10 0,10 0,46* 0,40* -0,35
* -0,20 0,79* -0,06 0,09 1,00 0,04 -0,15

∆ IgM, мг % 0,19 0,07 0,12 -0,10 0,05 -0,10 0,05 0,55* 0,31* 0,04 1,00 0,17

∆ IgA, мг % -0,08 -0,08 -0,18 -0,11 -0,17 -0,18 -0,12 0,18 0,10 -0,15 0,17 1,00

*  – р<0,05
Перспективою подальших досліджень вбачаємо у 

вивченні показників специфічного імунітету під час 
фізичних навантажень.
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Стан готовності студентів факультету фізичної культури  
та здоров'я людини до майбутньої професійної діяльності

Темерівська Т.Г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотації:
Проаналізовано стан готовності 
студента до інновацій в профе-
сійній діяльності вчителя фізич-
ного виховання. Представлено 
можливість подальшого удоско-
налення професійно-педагогічної 
діяльності студентів. Доведено, 
що для підвищення ефективності 
формування готовності майбутніх 
вчителів фізичного виховання, 
важливо більше уваги приділяти 
ролі особистісного фактору, моти-
ваційній спрямованості, цілеспря-
мованому формуванню потреб до 
професійної діяльності.

Темеровская Т.Г. Состояние готовности сту-
дентов факультета физической культуры и 
здоровья человека к будущей профессио-
нальной деятельности. Проанализировано 
состояние готовности студента к инновациям 
в профессиональной деятельности учителя 
физического воспитания. Представлена воз-
можность дальнейшего усовершенствования 
профессионально-педагогической деятельно-
сти студентов. Доказано, что для повышения 
эффективности формирования готовности бу-
дущих учителей физического воспитания, важ-
но больше внимания уделять роли личностно-
го фактора, мотивационной направленности, 
целенаправленному формированию потреб-
ностей к профессиональной деятельности.

Temerivskaya T.G. The condition 
of students’ readiness of faculty of 
physical culture and human health to 
future professional activity. Condition 
of students’ readiness to the innova-
tions in professional activity of teacher 
of physical education is analysed. Pos-
sibility of further improvement is pre-
sented to professionally-pedagogical to 
activity of students. It is well-proven that 
for the increase of efficiency of forming 
of future teachers’ of physical education 
readiness, more attention is important to 
spare the role of personality factor, moti-
vational orientation, purposeful forming 
of necessities to professional activity.

Ключові слова:
інновація, професійна діяльність, 
вчитель, студент, фізична куль-
тура.

инновация, профессиональная деятель-
ность, учитель, студент, физическая куль-
тура.

innovations in professional activity, 
teacher. 

Вступ.1

Від того, яким є і буде сучасний вчитель фізичного 
виховання, готовим здійснювати свою педагогічну ді-
яльність в руслі вимог суспільства, передової теорії 
і практики і буде залежати рівень духовної, фізичної 
культури наших дітей і підлітків.

Питання професійної готовності студентів – май-
бутніх вчителів фізичного виховання, знаходяться 
сьогодні в колі проблем, якими займається педагогіч-
на наука.

Найбільш активне вивчення проблеми формуван-
ня готовності до педагогічної діяльності розпочалося 
в 70-х роках XX століття. Одним із перших дослідни-
ків проблеми формування готовності студентів до пе-
дагогічної діяльності є Б.М. Шиян. Вчений розглядає 
готовність як умову творчої діяльності вчителя, осно-
ву педагогічної майстерності, визначає шляхи форму-
вання готовності вчителя до розв’язання виховних за-
вдань. Осмислюючи феномен формування готовності 
автор наголошує на необхідності підвищення ефек-
тивності навчально-виховного процесу у вищій школі 
через глибоке засвоєння студентами основ наук і мо-
білізації їх творчого мислення, розвитку професійно-
значущих якостей особистості вчителя, вдосконален-
ня засобів педагогічного впливу.

Зазначимо, що у 80-90-х роках XX століття дослі-
дження проблеми готовності стосовно педагогічного 
процесу значно активізуються.

Зважаючи на багато аспектність дослідження 
окресленої проблеми, переважна більшість авторів, 
відмічають складність структури готовності, відзна-
чають її цілісне і стійке утворення, цілеспрямоване 
вираження особистості розглядають  готовність як не-
обхідну передумову успішної професійної діяльності,  
зазначають, що готовність є професійна, професійно-
педагогічна, морально-психологічна, просто готов-
ність, і досягається  в  результаті виховання, моделю-
вання, формування [3, 4, 5].

© Темерівська Т.Г., 2010

Робота виконана за планом НДР Чернівецького на-
ціонального університету ім. Юрія Федьковича.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Одним з важливих теоретичних 

висновків є той, що професійна готовність, як «ефект 
професійної освіти і самоосвіти, професійного вихован-
ня і самовиховання, професійного самовизначення» може 
виступати не тільки у вигляді тривалого достатньо стій-
кого психічного стану, але і як якість особистості. В обох 
випадках вона являє собою передумову ефективної діяль-
ності, а психологічний стан може переходити у систему 
інтегрованих якостей, або якість особистості майбут-
нього педагога. Згідно висновків К.М.Дурай-Новакової, 
професійна готовність студента має генералізований 
характер, тобто розповсюджується на всі професійно-
значущі якості особистості і діяльності майбутнього 
вчителя, а структура професійної готовності студента 
має вигляд взаємодії наступних функціональних ком-
понентів: мотиваційного, пізнавально-оцінювального, 
емоційно-вольового, операційно-дійового, мобілізаційно-
настроєного. [2, 23].

Результати дослідження.
Для обумовлення власного розуміння готовності 

майбутніх учителів фізичного виховання до 
педагогічної діяльності ми вважали за необхідне 
вияснити, яким чином визначається готовність 
вченими, що досліджували її формування на різних 
етапах навчання у ВНЗ; готовність абітурієнтів 
до отримання освіти; вплив профорієнтації та 
профвідбору на протікання процесу формування 
готовності; вивчення психологічних механізмів та ін.

Ознайомлення з науковими працями, що присвячені 
проблемам готовності до професійної  діяльності 
вчителя фізичного виховання привернуло нашу 
увагу деякими існуючими протиріччями. Так,  аналіз 
готовності до  діяльності дозволив зробити висновок 
про те, що професійна готовність  залежить від 
формування таких якостей особистості студентів, 
які б забезпечували можливість усвідомлено і 
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цілеспрямовано зі знанням своєї справи здійснювати 
свою майбутню діяльність: на рівні сучасних вимог 
використовувати професійні знання, уміння і навички; 
оволодівати сучасними методами навчально-виховної 
роботи в системі фізичного виховання школярів; 
використовувати інноваційні технології в навчально-
виховній діяльності; формувати в студентів творчо-
дослідницький підхід до своєї професійної педагогічної 
діяльності; вміти самореалізувати себе як творчу 
особистість будучи вчителем фізичного виховання.

Таким чином, рівень вимог до вчителя зростає, 
програмні вимоги також змінюються, а рівень 
підготовки майбутнього спеціаліста ще не повністю 
відповідає адекватності вимог формування 
особистісних якостей, підвищення і зростання рівня 
кваліфікації майбутнього спеціаліста в стінах ВНЗ.

Отже, для підвищення ефективності формування 
готовності майбутніх вчителів фізичного виховання, 
важливо більше уваги приділяти ролі особистісного 
фактору, мотиваційній спрямованості, цілеспрямованому 
формуванню потреб до професійної діяльності.

Наукове осмислення проблеми готовності вчителя 
до активізації спортивної діяльності учнів  дозволяє 
окреслити деякі вимоги до вчителя, серед яких 
особливо значущими виступають: теоретичні знання 
організації навчально-виховного процесу: володіння 
комплексом умінь і навичок та врахування вікових 
і індивідуальних особливостей учнів, розвиток їх 
фізичних здібностей; аналіз педагогічних фактів 
та прогнозування результатів виховної діяльності; 
використання у навчально-виховному процесі засобів 
здорового способу життя; спрямованість вчителя на 
постійне самовдосконалення, підвищення педагогічної 
майстерності та загальнокультурного рівня.

На сучасному етапі зростаючої необхідності 
підсилення  впливу педагогічної діяльності, пов’язаною 
з визнанням принципово нових гуманно-особистісних 
технологій виховання, проблема формування готовності 
студентів до активізації фізичної діяльності молодших 
школярів, що націлена на їх фізичний розвиток, ще 
залишається серед недостатньо розроблених технологій  
в історії сучасної педагогічної науки.

У фундаментальних дослідженнях стану готовності 
особистості до виконання професійно-педагогічної 
діяльності, показано можливість його подальшого 
удосконалення (К.М.Дурай-Новакова А.Ф.Ліненко, 
С.А.Ніколаєнко). При цьому сам стан готовності 
особистості до професійно-педагогічної діяльності 
конкретизується в таких виявах як: 

емоційно-позитивне відношення до суб’єкта (учня) • 
об’єкта (педагогічного процесу) і предмету (способи 
організації педагогічного процесу) своєї діяльності; 
знаннях про властивості, механізми, закони і зако-• 
номірності розвитку і формування особистості за-
собами педагогічної діяльності; 
уміннях організувати педагогічний процес і здійсню-• 
вати в ньому розвиваючі, навчальні і виховні впливи 
на особистість учня засобами педагогічної діяльності; 
стійких прагненнях до спілкування з дітьми, учня-• 
ми, з метою передачі їм свого досвіду, знань, розши-

рення світогляду, формування моральних, фізичних, 
естетичних якостей.

Відмічаючи повноту і достатньо високий рівень 
здійснених у даному напрямку узагальнень, ми 
вважаємо необхідним відмітити ще одну суттєву 
особливість готовності особистості до професійно-
педагогічної діяльності. Дана діяльність, як і стан 
готовності до її виконання не може виникнути і 
існувати поза опануванням якої-небудь конкретної 
галузі матеріальної чи духовної культури людства. 
Наприклад: неможливо бути вчителем математики, не 
будучи досвідченим в цій науці, вчителем літератури 
без освіти в галузі літератури, викладачем психології 
– без знання психології як науки і т.і. Іншими словами, 
знання у визначеній предметній галузі є підставою, 
на якій розгортається і здійснюється педагогом його 
професійна діяльність. Таким чином, остання виступає 
метадіяльністю або спеціально організованою 
діяльністю по опануванню іншої діяльності. 

Для професійної діяльності вчителя фізичного 
виховання – це означає, що в першу чергу він повинен 
володіти спортивно-педагогічною, виконавською 
діяльністю, тобто бути досвідченим (підготовленим) 
як виконавець фізичних вправ і на цій основі опанувати 
педагогічну діяльність, яка представляє собою не що 
інше як спеціально організовану діяльність педагога, 
спрямовану на підготовку студента до майбутньої 
професійної діяльності за допомогою особистих 
фізичних якостей.

Висновки.
Ґрунтуючись на проведених вище роздумах, 

вважаємо, що готовність студента до інновацій в 
професійній діяльності вчителя фізичного виховання 
визначається як, стійке новоутворення в структурі 
особистості педагога, яке проявляється в спрямованості 
його дій на постійне удосконалення, оптимізацію і 
оновлення професійної діяльності, що здійснюється в 
зв’язку з навчанням, розвитком і вихованням учнів. 

І, оскільки, професійна підготовка спеціаліста 
починається з формування готовності до певного 
виду діяльності, а рівень готовності в значній мірі 
визначається рівнем працездатності людини, то 
продуктивність праці та досягнення високого рівня 
готовності слід розглядати як важливе завдання 
підготовки до професійно-педагогічної діяльності та 
її постійного удосконалення.

Перспективою подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні здоров'я студентів факультету фізичної культури.
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Характеристика дітей як суб’єктів навчання адаптивній 
фізичній культурі в умовах центрів соціальної реабілітації

Яшна О.П.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Висвітлено результати досліджен-
ня умов реабілітаційних установ і 
особливості характеристик 162 ді-
тей з вадами розвитку, як суб’єктів 
адаптивної фізичної культури 
(АФК). Визначено позицію батьків 
щодо процесу відновлення дітей 
засобами АФК. За результатами 
дослідження було виділено типо-
ві для двох центрів групи дітей, а 
також вивчено їх фізичні вміння, 
якості, і рівень соціальної інтегра-
ції у колективі. Доведено, що від-
сутність систематичних занять із 
дітьми з вадами розвитку познача-
ється на ефективності проведення 
не лише фізкультурно-спортивної, 
але й фізичної реабілітації.

Яшна О.П. Характеристика детей как субъ-
ектов обучения адаптивной физической 
культуре в условиях центров социальной 
реабилитации. Освящено результаты иссле-
дования реабилитационных учреждений и 
особенности характеристик 162 детей с откло-
нениями в развитии, как субъектов адаптив-
ной физической культуры (АФК). Определено 
позицию родителей относительно процесса 
восстановления детей средствами АФК. По 
результатам исследования было выделено 
типичные для двух центров группы детей, 
а также изучено их физические умения, ка-
чества, и уровень социальной интеграции в 
коллективе. Доказано, что отсутствие систе-
матических занятий с детьми с недостатками 
развития отражается на эффективности про-
ведения не только физкультурно-спортивной, 
но и физической реабилитации.

Yashna O.P. Description of children 
as subjects of adaptive physical cul-
ture training in social rehabilitation 
centers. The article shows the results of 
rehabilitation centers’ research and the 
peculiarities of 162 children with physical 
disabilities, as subjects of adaptive phys-
ical culture (APC). We have investigated  
the parents’ opinion considering the pro-
cess of children rehabilitation by means 
of APC. The research resulted in singling 
out groups typical of children for two cen-
ters, studying their physical abilities and 
qualities as well as their socialization lev-
el. It is well-proven that absence of the 
systematic reading with children with the 
lacks of development affects efficiency of 
lead through not only to athletic-sporting 
but also to the physical rehabilitation.

Ключові слова:
реабілітація, діти, інтеграція, 
розвиток, навчання.

реабилитация, дети, интеграция, разви-
тие, обучение.

rehabilitation, children, socialization, de-
velopment, training.

Вступ.1

Вихідною умовою при побудові навчально-
відновлювального процесу є вивчення характеристики 
суб’єкту педагогічної діяльності за станом здоров’я, 
фізичними, психічними, особистісними особливостя-
ми і умов в яких відбувається його розвиток, що дає 
можливість ставити і вирішувати навчальні завдання.

Визначено, що інтеграція індивідів відбувається 
під час їх сумісної діяльності [1]. У процесі реабілі-
тації дітей засобами АФК такою діяльністю є навчан-
ня рухам, гра, спорт, активне дозвілля. Особливого 
значення фізичний розвиток набуває у реабілітації й 
навчанні дітей з обмеженими можливостями. Вста-
новлено, що без достатнього розвитку рухових вмінь, 
навичок і таких фізичних якостей, як сила, швидкість, 
витривалість, спритність, гнучкість неможливо обхо-
дитися у повсякденному житті. Навчання фізичним 
якостям відбувається з метою загального розвитку 
і професійної реалізації дитини в майбутньому, під-
тримки кондиції її організму протягом життя для за-
безпечення його оптимальної якості [4, 5].

Діти з вадами розвитку, які відвідують реабілітацій-
ні установи мають різні вади здоров’я, різний вік тощо. 
Приходячи до центру, вони потрапляють у колектив, 
проте їм складно налагодити особисті стосунки,  тому 
що вони не мають достатнього досвіду у спілкуванні 
і взаємодії з іншими людьми в наслідок специфічних 
умов життя пов’язаних із захворюванням.

У суспільстві, що культурно розвивається, після 
сім’ї особливу роль у соціалізації дитини відіграє 
школа, для дітей з вадами розвитку цю роль вико-
нують спеціальні учбові заклади, суспільні організа-
ції, реабілітаційні  установи тощо. Мережа центрів 
реабілітації є організованим у часі і просторі серед-
овищем, яке складає систему державного соціально-
правового забезпечення сім’ї, що виховує дитину з 
вадами розвитку.
© Яшна О.П., 2010

Аналіз науково-методичної літератури дав змогу 
визначити що, на сьогодні, науковці приділяють до-
статньо уваги вивчанню дітей як суб’єктів навчання 
АФК в закладах спеціальної (корекційної) освіти [4, 
5]. Проте досліджень з вивчення дітей в умовах реабі-
літаційних установ нами не було знайдено, тому вва-
жаємо доцільним провести вивчення дітей як суб’єктів 
навчання АФК в умовах реабілітаційних установ. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи було вивчення дітей в умовах 

центрів реабілітації, як суб’єктів навчання АФК.
Завдання роботи:

Вивчити нормативно-правові і фактичні функції 1. 
реабілітаційних установ Центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів Мелітопольської 
міської ради Запорізької області (МЦР) і Центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді 
з функціональними обмеженнями  «ІРИДА» Обо-
лонського району міста Київ (КЦР).
Вивчити контингент дітей як суб’єктів навчання 2. 
АФК, які обслуговуються на базі цих реабілітаційних 
установ. Визначити позицію батьків щодо застосу-
вання засобів АФК у процесі реабілітації.
Узагальнити отримані дані і зробити висновки.3. 
Методологія дослідження: на теоретичному рів-

ні – аналіз, синтез і узагальнення, на емпіричному 
рівні – педагогічний експеримент, педагогічне спо-
стереження, контрольні випробування проводились із 
застосуванням Орієнтувального комплексу тестових 
оцінок стану фізичної підготовленості із Програми 
для шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2006), 
тестування витривалості проводились із застосуван-
ням тренажера «Степпер» і велоергометра. Для дітей 
з наслідками ДЦП (органічним враженням ЦНС) за-
стосовувалось тестування рухових умінь розроблених 
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у школі-центрі «Динаміка»; соціологічні методи: теле-
фонне опитування, анкетування; психологічні методи: 
психологічне спостереження за методикою Р.Бейзла; 
медико-педагогічне дослідження: вивчення і аналіз 
медичних карт; методи математичної статистики. 

Результати дослідження.
Експериментальними базами для вивчення діяль-

ності реабілітаційних установ стали Центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів (м. Мелітополь) і Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з 
функціональними обмеженнями «ІРИДА» (м. Київ). 
Аналіз нормативної бази і безпосереднє спостережен-
ня за діяльністю цих установ показали, що вони ма-
ють загальні і специфічні риси за своїми функціями. 
Так, Центр соціальної реабілітації (ЦСР) [2] має роз-
галужену структуру для надання різних видів реабі-
літації, в тому числі медичний супровід і професійну 
реабілітацію, а Центр соціально-психологічної реабі-
літації (ЦСПР) [3] – не займається наданням цих по-
слуг, але серед іншого проводить юридичне і інформа-
ційне забезпечення свої клієнтів. Загальним для двох 
установ є спрямування на соціальну, психологічну і 
фізичну реабілітацію свої підлеглих. Важливого зна-
чення набуває особливість відвідання двох установ за 
нормативними документами і фактично. Так, у ЦСР 
курс реабілітації має складати не менше 6 місяців, а 
фактично складає 1 – 1,5 тижня. У ЦСПР він не має 
обмежень за нормативними документами, а фактич-
но його відвідують діти за відповідним графіком. Такі 
обставини  пов’язані із тим, що кількість клієнтів на 
одного фахівця перевищує встановлену норму. Опи-
тування фахівців і керівників 36 центрів України дало 
змогу встановити, що переважно в центрах викорис-
товують засоби фізичної реабілітації, а фізкультурно-
спортивній реабілітації не приділяється належна 
увага. Однією із основних причин такого становища 
є відсутність у забезпеченні реабілітаційних установ 
методичним ресурсами, а також недостатня кількість 
спеціалістів за відповідним фахом, які б могли надава-
ти кваліфіковані послуги. 

Нами було проведено вивчення медичних карт 162 
дітей (104 дитини із МЦР і 58 із КЦР), у яких не було 
протипоказань до занять із фізичної і фізкультурно-
спортивної реабілітації, що дало змогу встановити 
наступне: переважна кількість дітей в обох центрах 
мала вади опорно-рухового апарату. Так, у Мелітополь-
ському центрі – 66,6% хлопців (з них у 46,3% в наслі-
док враження ЦНС)  і 60,0 % дівчат (46,0 – в наслідок 
враження ЦНС). До того ж у 3,7% хлопців і 4,0% ді-
вчат було зареєстровано супутні захворювання: сколі-
оз, плоскостопість, розлади мови, вади слуху чи зору, 
епілепсія, захворювання внутрішніх органів і психіки 
тощо. У Київському центрі 59,4% хлопців і 50,0% ді-
вчат мали враження ОРА (з них 50,0 і 34,6%, відповідно 
– з наслідками враження ЦНС), у тому числі сполучені 
захворювання  зустрічались у 28,1% хлопців і 26,9% ді-
вчат. Діти з іншими вадами складали меншу кількість, 
так серед було виділено наступні категорії за дефек-
том: з вадами зору, з вадами слуху, з вадами інтелек-
ту, із захворюваннями внутрішніх органів і інші (сюди 

увійшли захворювання обмінну речовин, рак тощо) 
[6]. За педагогічної періодизацією в обох центрах були 
представлені всі вікові категорії дітей. Проведене до-
слідження контингенту дітей в умовах ЦР дало змогу 
виділити типові групи І, ІІ і ІІІ (додаткову) для занять 
із фізичною і фізкультурно-спортивною реабілітацією. 
До І групи увійшли діти з вадами опорно-рухового апа-
рату (ДЦП і наслідками органічного враження ЦНС), 
до ІІ – діти з іншими вадами, ІІІ групу склали діти, які 
мали достатній розвиток фізичних і соціальних якос-
тей, щоб займатися спортом.

Результат анкетування (42 респонденти), ціле-
спрямованого опитування і бесід  (183 респонденти, 
якими виступали батьки, опікуну і близькі родичі ді-
тей) [7] показали, що батьки дітей мелітопольського 
центру займають переважно пасивну позицію щодо 
відновлення здоров’я своїх дітей засобами АФК, та-
кож із безпосередніх розмов стало відомо, що вони не 
бачать особливої перспективи розвитку своєї дитини 
взагалі, хвороба дитини у ряді випадків розгублює 
батьків, вони не мають відповідного плану дії щодо 
оздоровлення дитини. Навпаки, більшість батьків зі 
столиці впевнені у собі і своїх можливостях, мають 
читку мету і ставлять відповідні завдання щодо від-
новлення своєї дитини, намагаються використовува-
ти якнайбільше ресурсів для відновлення і розвитку 
своєї дитини. Здебільшого такі обставини пов’язані із 
фактично більшими можливостями батьків у Києві, їх 
матеріальною забезпеченістю і доступністю різнома-
нітних засобів.

Аналіз показників середніх значень первинного 
дослідження вказує на те, що діти І і ІІ групи за роз-
витком рухових умінь і фізичних якостей не готові 
до щонайменших навантажень засобами фізичної і 
фізкультурно-спортивної реабілітації, про що свід-
чить відсутність статистичної достовірної різниці 
(p>0,05) у розвитку цих умінь і якостей між хлопцями 
і дівчатами (за виключенням окремих видів вправ). 
Діти на заняті починали скаржитися на втому вже після 
розминки. Вони дуже виснажувались під час силових 
і швидкісних вправ, часто робили інтервали для 
відпочинку під час вправ на витривалість. У більшості 
дітей, які за віком мали оволодіти базою основних 
рухів, не було розуміння про правильну техніку 
виконання елементарних вправ (присідання, ловіння 
м’яча, бігу, стрибання, метання тощо) і прийняття 
вихідних положень, структура рухів була нестабільною. 
Також слід зауважити, що більшість дітей не знали 
жодної рухливої гри. Значний розбіг дисперсії вибірки 
вказує на влив індивідуальних показників на середні 
значення у прояві тих, чи інших вмінь і навичок серед 
дітей різного віку і статі, тобто в групі були діти, як 
дуже сильні по відношенню до середніх значень, так 
і дуже слабкі.  Не зважаючи на те, що досліджуваний 
контингент дітей мав різні захворювання і вік, 
результати показників коефіцієнту варіації свідчить, 
що основна частина даних, має незначне варіювання 
(>10 %), тобто є інформативними.

За опитуванням дітей і їх батьків, а також виходячи 
із результатів тестування на розвиток у дітей фізичних 
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якостей і рухових вмінь, стало відомо, що 86,3 % дітей 
не займались систематичними фізичними вправами. 

Психологічне спостереження за дітьми за методи-
кою Р.Бейзла дало можливість встановити, що переваж-
на кількість дітей знаходилась у нейтральній соціально-
емоційній області вирішення соціально-інтеграційних 
завдань. Діти під час дослідження були включені у такі 
процеси: обмін інформацією і визначення ситуації у 
груповій свідомості; взаємне оцінювання один одно-
го і зовнішньої інформації, формування групових цін-
ностей; спроби індивідів командувати один одним або 
впливати один на одного, формування статусної ієрар-
хії; формування групового рішення (p<0,05).

Додамо, що за результатами педагогічного спосте-
реження діти І групи не виявляли інтересу до спілку-
вання і взаємодії один з одним без заохочення їх з боку 
батьків або реабілітолога. Деякі діти виявляли агресію, 
штовхались, віднімали спортивний інвентар у інших 
тощо. Окремі діти, які були вперше включені до гру-
пи лякалися великої кількості дітей і плакали. Діти ІІ 
групи невпевнено почувалися у колективі, соромились, 
відмовлялись грати разом, вели себе напружено, іноді 
вступали до конфліктів і суперечок, тому намагалися 
виконувати завдання на самоті. При цьому на індиві-
дуальних заняттях у дітей обох груп мотивація до ви-
конання вправ і ігор дуже послаблялась. І навпаки, чим 
більше на занятті було присутньо осіб, тим зацікавлені-
шими були діти, тим менше вони скаржилися на втому 
і скоріше оволодівали руховими вміннями.

Висновки.
Таким чином, можливо зробити висновок, що від-

сутність систематичних занять із дітьми з вадами роз-
витку позначається на ефективності проведення не 
лише фізкультурно-спортивної, але й фізичної реабі-
літації. Заняття з АФК в центрах, виходячи із особли-
востей їх нормативного і фактичного функціонування, 
на сьогодні є додатковою формою фізичного розвитку 
дитини,  а за даними анкетування, опитування і бесід з 
батьками, для більшості дітей – це основна форма за-
нять дітей фізичною активністю. Тому важливим є зао-
хочення батьків до навчання своїх дітей засобами АФК 
поза центром. Альтернативним способом вирішення 
завдання фізичного і соціального розвитку дітей, ми 
вбачаємо у впровадженні досвіду застосування бази 
реабілітаційних установ для проведення систематич-
них занять з фізкультурно-спортивної реабілітації.

У подальшому нами буде вивчено динаміку по-
казників розвитку рухових вмінь, фізичних якостей і 
інтегрованості дітей в колективі, як результату розро-
бленої і впровадженої нами навчальної методики.
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Вчений та педагог в спорті найвищіх досягнень
Олійник М.О., Зайцев В.П., Євсютіна В.Б.

Харківська державна академія фізичної культури

Єрмаков Сергій Сидорович народився в 1950 році 
у с. Охоче, Нововодолазького району Харківської об-
ласті у сім’ї робітника радгоспу. Після закінчення 
восьмого класу навчався у Токмакському механічно-
му технікумі у м. Токмак Запорізької області. У 1969 
році закінчив технікум зі спеціальності ДВЗ та отри-
мав спеціальність технік-механік. Потім працював на 
дизелебудівному заводі свердлувальником, токарем, 
шліфувальником. У 1969 році був призваний до військ 
Радянської Армії. За період служби перебував у спор-
тивній роті Одеського військового округу і виступав 
у різних змаганнях з волейболу за команду СКА м. 
Одеса. Після демобілізації вступив до Харківського 
автодорожнього інституту, який закінчив у 1977 році 
за спеціальністю автомобільний транспорт. За цей час 
працював і виступав за команду домобудівного ком-
бінату №1 м. Харкова (1971-1973 рр.) у змаганнях на 
першість і Кубок України. Найкращій результат – во-
лодар Кубку України і двічі фіналіст Кубку СРСР.

З 1973 по 1980 рр. працював і виступав за команду 
«Локомотив» Південної залізниці (м. Харків). Най-
кращій результат – вихід команди у 1975 р. до вищої 
ліги, III місце у 1978 році у першості СРСР. Виконав 
норматив майстра спорту СРСР у 1975 р. У 1979 році 
одружився. З 1978 по 1981 рік навчався на факульте-
ті фізичного виховання Харківського педагогічного 
університету ім. Г.С. Сковороди. На останньому курсі 
денного відділення працював головою спортивного 
клубу інституту та вчителем фізичної культури у се-
редній школі. З 1981 по 1984 рр. працював вчителем 
фізичної культури у м. Харкова СШ №3 та за сумісни-
цтвом на кафедрі фізичного виховання Харківського 
інституту комунального господарства. З 1984 по 1994 
рік працював у Харківському інституті інженерів за-
лізничного транспорту спочатку старшим викладачем 
і потім доцентом кафедри фізичного виховання. З 1984 
року був спочатку здобувачем, а потім аспірантом ка-
федри волейболу Центрального державного ордена 
Леніна інституту фізичної культури (м. Москва). У 
1991 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1993 
році отримав звання доцента. У 1994 році перейшов 
на роботу до Харківського художньо-промислового 
інституту на посаду завідувача кафедрою фізичного 
виховання. У 1997 році захистив докторську  дисер-
тацію в Українському університеті фізичної культури 
(м. Київ).

У 1998 році було присвоєне вчене звання професо-
ра. З 2001 року і по теперішній час працюю на посаді 
проректора з науково-дослідної роботи Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв, а також завід-
увача кафедрою фізичного виховання.

З 1990 року приймає участь у змаганнях ветера-
нів волейболу. Найкращі результати: багаторазовий 
володар і призер Кубку України, переможець турніру 
ветеранів на Кубок I президента Росії майстра спор-

ту з волейболу Б. Єльцина (має відзнаку – годинник 
від Президента Росії Б. Єльцина), чемпіон Світу 2000 
і 2004 рр. (Фінляндія) та Всесвітніх ігор 2009р. (Ав-
стралія) у складі збірної команди України, фіналіст II 
Всеукраїнських ігор ветеранів 2007 року (3-є місце у 
складі команди м. Харкова). Учасник багатьох наці-
ональних та міжнародних змагань з волейболу серед 
ветеранів (1990-2007 рр.)

Є автором біля 200 наукових праць, серед яких 3 
монографії, 3 авторських свідоцтва на винаходи, 7 на-
вчальних посібників, у т.ч. з грифом МОН України. 
Автор книги з історії волейболу України 1925-2000 
рр. Нагороди: переможець конкурсу «Освіта Харків-
щини – кращі імена» у номінації кращій завідувач 
кафедрою фізичного виховання (2001 р.), відмінник 
освіти України (2005 р.), знак МОН України « За на-
укові досягнення» (2006 р.).

Включений до складу науково-методичної комі-
сії національної федерації волейболу, спеціалізова-
ної ради Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г.С. Сковороди, УАН, Олімпійської 
академії України. З 2006 року є головою експерт-
ної ради ВАК України зі спеціальностей 24.00.01, 
24.00.02, 24.00.03. Він підготував 4 кандидатів наук, 
з них 2 майстри спорту, і 1 майстер спорту міжнарод-
ного класу. 

Єрмаков С.С. провідний педагог та вчений у галу-
зі фізичного виховання і спорту, один із засновників 
руху ветеранів волейболу та гравець збірної команди 
м. Харкова і України з 1990 р. і по теперішній час, ав-
тор і виконавець проекту «Наукові видання України з 
фізичного виховання і спорту у мережі Інтернет».

Спортивними досягненнями майстра спорту з во-
лейболу Єрмакова С.С. є: 1969-1980 рр.: бронзовий 
призер першості СРСР у складі команди «Локомо-
тив» м. Харків (1978 р.); дворазовий фіналіст Кубку 
СРСР у складі команди ДБК-1 м. Харків (1972, 1973 
рр.); багаторазовий чемпіон і призер першості Укра-
їни та володар Кубку України, чемпіон міжнародно-
го спортивного союзу залізничників у складі збірної 
СРСР «Локомотив» ( 1975 р.); багаторазовий чемпіон 
і призер першості України та Кубку України, Всеу-
країнських ігор ветеранів; переможець міжнародного 
турніру на приз Першого Президента Росії майстра 
спорту Б. Єльцина у складі збірної команди України 
(1993 р.); переможець багатьох турнірів ветеранів, у 
т.ч. і за кордоном. Своїм особистим прикладом Єр-
макова С.С. є провідником здорового способу життя 
і взірцем для молоді.

Визнанням високої професійності Єрмакова С.С. 
є його співпраця у якості професора і консультанта 
з кафедрами фізичного виховання Харківського на-
ціонального фармацевтичного університету (2003, 
2004 рр.), Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна (2007, 2008 рр.), Харківського на-
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ціонального технічного університету сільського гос-
подарства ім. П. Василенка (2007-2010 рр.), Харків-
ського національного технічного університету «ХПІ» 
(з 2006 р.), а також у якості професора і наукового 
керівника аспірантів – з кафедрою спортивних ігор і 
єдиноборств Харківської державної академії фізич-
ної культури (2006-2008 рр.), кафедрою кінезіології 
Національного університету фізичного виховання і 
спорту України (2007-2009 рр.), інституту фізично-
го виховання Вінницького державного педагогічного 
університету (голова ДЕК, 2008-2010 рр.), кафедрою 
теорії і методики фізичного виховання Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.С. 
Сковороди (2008-2010 рр.), науково-дослідній частині 
Львівського державного університету фізичної куль-
тури (2008 р.), Дніпропетровського державного інсти-
туту фізичної культури (2008-2009рр.).

До цього слід додати, що Єрмаков С.С. з 1997 року 
постійно запрошується у якості голови державної ек-
заменаційної комісії до провідних вищих навчальних 
закладів фізичної культури та факультетів фізичного 
виховання.

З 2000 року і по теперішній час Єрмаков С.С. по-
стійно приймає участь у виконанні науково-дослідних 
держбюджетних проектів Міністерства освіти і науки 
України. Серед них можна виділити науково-дослідну 
роботу (2000-2003 рр.) з розробки проектів технічних 
пристроїв спортивного призначення для інвалідів та 
людей с послабленим здоров’ям, науковим керівни-
ком якою був Єрмаков С.С. У 2008 році Єрмаков С.С. 
став переможцем конкурсу на здобуття стипендії з гу-
манітарних наук, яка призначається головою Харків-
ської облдержадміністрації. Під його науковим керів-
ництвом захищено 4 кандидатські дисертації членами 
збірних команд України – майстрами спорту та май-
страми спорту міжнародного класу. 

Очолювальна ним кафедра фізичного виховання є 
провідною в Україні (до 72 % викладачів мають на-
укові ступені і вчені звання), щорічно студенти акаде-
мії під керівництвом Єрмакова С.С. займають перші 
або призові місця у Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт галузі фізичного виховання 
і спорту. Серед студентів академії є чемпіони Світу і 
Європи, України та м. Харкова. Щорічно збірні коман-
ди академії займають призові місця у Спартакіаді сту-
дентів і Спартакіаді «Здоров’я» серед викладачів ВНЗ 
м. Харкова по III групі.

Міжнародним визнанням професійної діяльності 
Єрмакова С.С. є факт його запрошення за програмою 
прикордонного співробітництва до участі у форумі і 
спортивних змаганнях як науковця і організатора до 
м. Бяла Подляска (Польща, 2006 р.), а також включен-
ня двох спортивних наукових видань під його голо-
вуванням до списку провідних журналів Міністерства 
науки і вищої школи Польщі (2009 р.) та Російської 
електронної бібліотеки.

Єрмаков С.С. є поки що єдиним науковцем у спор-
тивній галузі України, який підняв рівень наукових 
видань з фізичного виховання і спорту до міжнарод-
них стандартів. Про це свідчать факти включення 10 

українських журналів, у т.ч. 2-х під його головуван-
ням, до міжнародних електронних баз. 

Розроблений ним стратегічний напрямок європей-
ської інтеграції українських наукових видань підтри-
мано на державному рівні Вищою атестаційною комі-
сією України, про що свідчать відповідні публікації у 
бюлетені ВАК. Окрім цього, Єрмаков С.С. входить до 
складу редакційних колегій 7 наукових видань з фі-
зичного виховання і спорту.

Єрмаков С.С. автор біля 200 наукових праць (з них 
20 – у співавторстві), у т.ч. 3 авторських свідоцтва, 3 
монографій, 7 навчальних посібників.

Про визнання високого рівня наукової і професій-
ної діяльності Єрмакова С.С. свідчать посади, які він 
на сьогодні обіймає: голова експертної ради з фізич-
ного виховання і спорту вищої атестаційної комісії 
України; член науково-координаційної ради Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту; член 
наукової ради Міністерства освіти і науки України; 
член науково-методичної комісії Національної феде-
рації волейболу України, член Олімпійської академії 
України, член спеціалізованої вченої ради із захисту 
докторських дисертацій Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, акаде-
мік Української академії наук.

Єрмаков С.С. вніс вагомий вклад в розвиток галу-
зі фізичної культури і спорту та національної вищої 
освіти і науки України. Його відзначають – високий 
авторитет спортсмена, науковця і педагога, а також 
відповідальність, сумлінність, ініціативність, працьо-
витість.
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