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Педагогические основы спортивного отбора борцов

Абдуллаев А.К.
Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого

Аннотации:
Рассмотрена проблема, актуальность, 
цели, задачи психологического спор-
тивного отбора борцов. Приведен 
анализ специальной литературы, рас-
крываются этапы отбора борцов, рас-
крываются три взаимообусловленные 
части отбора спортсменов, как раздел 
работы тренера по борьбе. Установле-
но, что содержание и направленность 
начальной подготовки к занятиям 
борьбой должны соответствовать воз-
расту, этапу тренировки, уровню под-
готовленности занимающихся. Так же 
доказано, что интеллектуальная сфе-
ра спортсменов находится на посред-
ственном и среднем уровне развития.

Абдуллаєв А.К. Педагогічні осно-
ви спортивного відбору. Розгляну-
то проблему, актуальність, мету, 
завдання психологічного спортив-
ного відбору борців. Наведено аналіз 
спеціальної літератури, розкриваються 
етапи відбору борців, розкриваються 
три взаємообумовлені частини відбору 
спортсменів, як розділ роботи трене-
ра з боротьби. Встановлено, що зміст і 
спрямованість початкової підготовки до 
занять боротьбою повинні відповідати віку, 
етапу тренування, рівнем підготовленості 
що займаються. Так само доведено, що 
інтелектуальна сфера спортсменів зна-
ходиться на посередньому і середньому 
рівні розвитку.

Abdullaev A.K. Pedagogical 
basement of sport selection. We 
consider the problem of relevance, 
goals, objectives psychological 
selection of sports heroes. The 
analysis of the literature reveals the 
stages of the selection of fighters, 
revealed three interdependent parts 
of the selection of athletes as part of 
the wrestling coach. Established that 
the content and focus of initial training 
for wrestling must meet age, stage of 
training, the level of preparedness 
practitioners. So it is proved that 
the intellectual sphere of athletes is 
mediocre and the average level of 
development.

Ключевые слова:
спортивная борьба, углублённая 
подготовка, средства скоростно-
силовой и координационной на-
правленности, спортивная дея-
тельность, учебно-тренировочный 
процесс, мотивационная сфера, дет-
ская психика.

спортивна боротьба, поглиблена підго-
товка, засоби швидкісно-силової та ко-
ординаційної спрямованості, спортивна 
діяльність, навчально-тренувальний про-
цес, мотиваційна сфера, дитяча психіка.

wrestling, in-depth training, tools speed-
strength and coordination orientation, 
sporting activities, educational-training 
process, motivational sphere, the 
child’s psyche.

Введение.1

Проблема дальнейшего повышения уровня спор-
тивных достижений сводится не только к поиску но-
вых методов тренировки и отбора, но прежде всего, к 
широкому привлечению детей к занятиям спортом с 
целью дальнейшей спортивной ориентации. А также 
в настоящее время важнейшей проблемой спортивной 
борьбы является разработка и обоснование эффектив-
ной многолетней подготовки и воспитания перспек-
тивного спортивного резерва. В многообразии факто-
ров, определяющих возможность достижения высших 
спортивных результатов в борьбе, основополагающая 
фундаментальная роль принадлежит построению и 
содержанию учебно-тренировочного процесса на на-
чальном этапе спортивной специализации.

В большинстве научных работ, касающихся дан-
ной проблемы, отмечается, что подготовка начинаю-
щих борцов предусматривает краткосрочные цели, на-
правленные на достижение сиюминутных результатов 
в первых же стартах. Данный подход к построению 
учебно-тренировочного процесса приводит к повы-
шенному травматизму, форсированию подготовлен-
ности занимающихся, недостаточному учету возраст-
ных особенностей, что значительно снижает интерес 
к спортивной деятельности. В связи с указанными об-
стоятельствами, весьма показательны мнения извест-
ных специалистов спортивной борьбы: Р.А. Пилояна, 
А.П. Гусакова, В.И. Лопунова (1980), Н.М. Галковско-
го, Ю.А. Шахмурадова (1981). Они, еще 20 лет тому 
назад, отмечали, в практике этого вида спорта тренеры 
стремятся вывести своих учеников на международный 
уровень еще в юношеские годы, форсируя их подго-
товку и игнорируя настоятельную необходимость в 
создании углубленной подготовки. Это обеспечивает 
юным спортсменам лишь временный успех и приво-
© Абдуллаев А.К., 2011

дит к резкому снижению спортивных результатов при 
переходе из юношеского во взрослый спорт.

Следовательно, возникает необходимость разра-
ботки методики подготовки юных спортсменов, ис-
следований динамики развития физических качеств, 
начиная с этапа предварительной подготовки, особое 
внимание при этом следует уделять качествам, опре-
деляющим успех в выбранном виде спорта и форми-
рованию устойчивой мотивации к дальнейшим заня-
тиям борьбой.

В настоящее время выявился целый комплекс тен-
денций развития спорта высших достижений. Разви-
тие детского, юношеского и массового спорта в Украи-
не остается делом государственной важности. Прежде 
всего, это касается ускоренной профессионализации 
и коммерциализации спорта. Эти тенденции вызвали 
значительные изменения во всех структурных образо-
ваниях системы спортивной подготовки. Расширился 
международный спортивный календарь, изменились 
взгляды специалистов на периодизацию тренировок, 
организацию круглогодичной подготовки, отбор пер-
спективных спортсменов, централизованную подго-
товку команды и т.д. Но, несмотря на сложные усло-
вия финансирования физической культуры и спорта, 
научно-практические разработки, задачи оздоровле-
ния населения, а также повышение спортивного ма-
стерства в детско-юношеском возрасте остается на 
одном из ведущих мест.

Работа выполнена по плану НИР Мелитопольско-
го государственного педагогического университета 
им. Б. Хмельницкого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Совершенствование тре-

нировочного процесса юных борцов на этапе на-
чальной подготовки на основе целенаправленного 
развития скоростно-силовых качеств и координаци-
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онных способностей с учетом методических аспек-
тов спортивной ориентации. А также теоретически 
разработать систему психолого-педагогического обе-
спечения устойчивого и постоянно растущего интере-
са к учебно-тренировочному процессу начинающих 
борцов, способствующего достижению успеха в спор-
тивной деятельности.

Объект исследования. Тренировочная и сорев-
новательная деятельность юных борцов начальной 
подготовки с целью дальнейшей ориентации в виды 
борьбы; потребностно-мотивационная сфера начи-
нающих борцов.

Задачи исследования:
выявление комплекса признаков, которые служили • 
бы индикаторами будущих успехов в спортивной 
борьбе;
повышения эффективности работы с юными спор-• 
тсменами;
отбор перспективных спортсменов.• 

Научная новизна. 
Раскрытие потребностно-мотивационной сферы на-1. 
чинающих борцов.
 Определены и систематизированы основные при-2. 
чины, влияющие на формирование устойчивого 
интереса к спортивной деятельности начинающих 
борцов. 
Степень взаимосвязи компонентов, которые влияют 3. 
на стабилизацию интереса к спортивной деятельно-
сти на этапе начальной подготовки.
 Разработана система психолого-педагогического 4. 
обеспечения интереса к спортивной деятельности, 
влияющая на предотвращение отсева борцов из 
групп начальной подготовки в результате повыше-
ния интереса к занятиям.
Разработана методика начальной подготовки бор-5. 
цов к занятиям борьбой, основанная на применении 
средств скоростно-силовой и координационной на-
правленности.

Результаты исследований.
Спортивная борьба является одним из видов спор-

та, обеспечивающим гармоничное развитие подраста-
ющего поколения. Спортивной борьбой можно зани-
маться с раннего детства и до преклонного возраста. 
Широкая сеть ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных сек-
ций позволяет осуществлять подготовку спортивного 
резерва и обеспечивает массовость занятий борьбой.

В спортивной подготовке юных борцов сложилась 
ситуация, когда программный материал, методика от-
бора и ориентации, методика тренировки и обучения 
были перенесены с взрослого контингента занимаю-
щихся на юношей и детей. В таких условиях ранняя 
специализация приобрела ряд недостатков, связанных 
с недооценкой особенностей детской психики и при-
сущих детям форм жизнедеятельности. 

Отбор спортсменов как раздел работы тренера по 
борьбе подразделяется на три взаимообусловленные и 
в то же время относительно самостоятельные части:

спортивная ориентация (начальный отбор детей) с • 
целью обнаружения их потенциальных способно-
стей к определенным видам спорта (в частности, к 

конкретному виду борьбы): Определение идеального 
типа борца – модель олимпийского чемпиона; про-
гнозирование темпов роста спортивных достижений 
– центральная задача; классификация отбираемых с 
разделением на одаренных и неодаренных спортсме-
нов; выбор формы организации процесса отбора; 
комплектование сборных команд; • 
спортивный отбор (отбор кандидатов в сборные ко-• 
манды).  

В отборе спортсменов в процессе многолетней 
подготовки выделяют четыре этапа: 

Этап предварительного отбора. На данном этапе вы-1. 
является целесообразность выбора ребенком вида 
спорта на основе учета его морфофункциональных 
и психических способностей; 
Этап углублённой проверки соответствия отобран-2. 
ного контингента, занимающихся требованиям, 
предъявляемым к успешной специализации в из-
бранном виде спорта.
Этап спортивной ориентации. 3. 
Этап отбора в сборные команды обществ, респу-4. 
блик, страны, т.е. спортивный отбор – это непре-
рывный процесс, охватывающий всю многолетнюю 
подготовку спортсмена.

Большинство специалистов указывают, что на-
чальная подготовка в спортивной борьбе рассматри-
вается лишь в качестве подготовительного этапа к 
спорту высших достижений. По данным статистики, 
на уровень спорта высших достижений выходит лишь 
небольшой процент спортсменов.

Высокая текучесть на этапе начальной подготовки 
показывает, что для многих юных борцов спортивная 
карьера завершается, так и не начавшись. Эти факты 
свидетельствуют о том, что данному этапу не прида-
ется самостоятельного значения для развития юных 
спортсменов, а также не все тренеры учитывают за-
кономерности формирования мотивации спортивной 
деятельности.

На этапе начальной подготовки наблюдается диф-
фузность интересов к разным видам спорта. При этом 
часто выбор вида спорта обусловлен внешними об-
стоятельствами: природными условиями, близостью 
спортивной базы, показом по телевизору крупных 
соревнований, подражанием старшему брату или 
товарищу и т.п. Вследствие этого дети начинают за-
ниматься одним видом спорта, потом, через короткое 
время, – другим, т.е. осуществляют поиск себя «мето-
дом проб и ошибок».

Отсутствие грамотного планирования учебно-
тренировочного процесса на этапе начальной подго-
товки, приводит к раннему завершению карьеры, т.к. 
занимающиеся стремятся получить хороший резуль-
тат как можно быстрее, не понимая, что путь к нему 
долгий и порой тернистый. 

Выводы.
Отбор юных борцов осуществляется на основе уче-1. 
та двигательного потенциала, дальнейшего разви-
тия физических качеств, совершенствования функ-
циональных возможностей организма спортсмена, 
освоения новых двигательных навыков, способно-
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сти к перенесению высоких тренировочных нагру-
зок, психической устойчивости спортсмена в сорев-
нованиях.
Содержание и направленность начальной подготов-2. 
ки к занятиям борьбой должны соответствовать воз-
расту, этапу тренировки, уровню подготовленности 
занимающихся. Также использование рационально 
сочетаемых средств и методов игровой и соревнова-
тельной деятельности способствует поддержанию 
интереса к спортивной деятельности.
Нет стройной логичности при планировании вос-3. 
питательной работы со спортсменами в связи с пе-
реходом с одного этапа спортивной подготовки на 
другой.
Интеллектуальная сфера спортсменов находится на 4. 
посредственном и среднем уровне развития; позна-
вательные интересы очень узкие, ведущим является 
интерес к физической культуре и спорту; преобла-
дают сильные, энергичные типы.
В этой работе кратко охарактеризованы далеко не все 5. 
проблемы, которые в будущем планируется  изучить:
Тренерам, работающим с начинающими спортсме-6. 
нами, необходимо учитывать, что в этом возрасте 
спортсмены испытывают во время поединков силь-
нейшее стрессовое воздействие, которое усиливает-
ся в случае поражения.
Следует, обеспечить физическую и психологиче-7. 
скую готовность начинающих борцов к первым зна-
чимым стартам и способствовать ее поддержанию в 
процессе всего этапа начальной подготовки.
Тренерам нужно больше уделять внимания воздей-8. 
ствию на эмоциональную сферу личности (вызывая 
положительные эмоции) и привитию любви к зна-
ниям.
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Особистісна мобільність і її формування в учнів  
у процесі фізичного виховання в загальноосвітній школі

Артюшенко А.О. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто змістову сутність по-
няття «особистісна мобільність», 
її структуру. Розроблена модель 
формування в учнів загально-
освітньої школи особистісної мо-
більності у процесі фізичного ви-
ховання. Модель містить складові 
особистісної мобільності, функції, 
засоби, педагогічні умови. У дво-
річному формувальному педа-
гогічному експерименті брали 
участь 386 учнів молодших класів, 
підлітків і старшокласників. Дове-
дено, що переміщення учнів екс-
периментальних класів із низьким 
і середнім рівнями сформованості 
складових особистісної мобіль-
ності в групи з достатнім і високим 
рівнями відбувалося інтенсивніше, 
ніж у контрольних класах.

Артюшенко А.А. Личностная мобильность 
и ее формирование у учащихся в процес-
се физического воспитания в общеобра-
зовательной школе. Рассмотрена содер-
жательная сущность понятия «личностная 
мобильность» и ее структура. Разработана 
модель формирования у учащихся общео-
бразовательной школы личностной мобиль-
ности в процессе физического воспитания. 
Модель содержит составляющие личностной 
мобильности, функции, средства, педагоги-
ческие условия. В двухлетнем формирую-
щем педагогическом эксперименте приняли 
участие 386 учащихся младших классов, по-
дростков и старшеклассников. Показано, что 
перемещение учащихся экспериментальных 
классов с низким и средним уровнями сфор-
мированности составляющих личностной мо-
бильности в группы с достаточным и высоким 
уровнями происходило значительно интен-
сивнее, чем в контрольных классах.

Artyushenko A.A. Personal mobility 
and its forming at a student in the 
process of physical education at gen-
eral school. Rich in content essence of 
concept «Personality mobility» and its 
structure is considered. The model of 
forming at the student of general school 
of personality mobility is developed in 
the process of physical education. A 
model contains the constituents of per-
sonality mobility, functions, facilities, 
pedagogical terms. 386 student junior 
classes, teenagers and senior pupils, 
took part in a two-year forming peda-
gogical experiment. It is rotined that 
moving of student experimental classes 
with the low and middle levels of formed 
of constituents of personality mobility in 
groups with sufficient and high levels 
took place considerably more intensive, 
than in control classes.

Ключові слова:
особистісна мобільність, рівні 
сформованості, модель, учні.

личностная мобильность, уровни сформи-
рованности, модель, учащиеся.

personality mobility, levels of formed, 
model, student.

Вступ.1

В основі будь-якої довільної дії знаходиться 
свідомість людини,її розум, чітке уявлення мотиву-
мети майбутньої діяльності , її значущості і 
доступності, а також аналіз зовнішніх труднощів і 
власних можливостей [1, 2, 4, 9]. Все це розглядається 
як здатність до діяльності взагалі, як готовність 
до довільного управління власною поведінкою і 
руховими діями [8, 9]. Все це вписується в поняття 
особистісна мобільність [3]. Механізм управління 
рухами і діяльністю детально представлений у схемі 
П. Анохіна [1], яка, на думку Є. Ільїна [8], цілком 
докладається і до довільного управління. Рівні 
побудови і управління руховими діями розкриті в 
роботах М. Бернштейна [5].

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, 
що складнощі в розумінні проблеми, яка розглядається, 
пов’язані з відсутністю єдиної загально визначеної 
термінології, яка використовується різними авторами 
при описі одних і тих же або близьких понять. Введене 
нами поняття особистісна мобільність підкреслює 
вирішальне значення у процесі довільного управління 
саме психологічної складової (свідомості, розуму) 
[2, 4].

Особистісна мобільність визначається як здатність 
людини в результаті глибокого усвідомлення мети, 
аналізу зовнішніх умов та імовірності її досягнення 
приймати оптимальні рішення про спосіб дії, 
створювати у внутрішньому плані програму 
дій, свідомо мобілізувати власні індивідуально-
психологічні можливості для досягнення мети, 
корегувати їх у контексті специфіки дії колективних 
суб’єктів, здійснювати самооцінку, самокорекцію по 

© Артюшенко А.О., 2011

ходу виконання дії і проводити самоаналіз результатів 
діяльності в цілому [2, 4]. Було обґрунтовано також 
змістову структуру особистісної мобільності школярів, 
яка включає такі її види: мотиваційну мобільність, 
змістово-орієнтаційну мобільність, операційну 
мобільність [4]. 

Мотиваційна мобільність визначається як динамічна 
готовність до реалізації власних можливостей у різних 
видах навчально-фізкультурної діяльності. Змістово-
орієнтаційна мобільність визначається як готовність 
до вчасного й адекватного прийняття рішення про дію 
в конкретній ситуації. Змістово-орієнтаційна основа 
вчинку є ланкою між бажанням щось зробити і діями, 
які розгортаються. Це є інтелектуальним процесом, 
який дозволяє більш-менш адекватно оцінити 
майбутній вчинок із погляду віддалених наслідків. 
Операційна мобільність визначається як готовність 
до актуалізації й використання необхідних знань, 
умінь та власного досвіду в різних видах навчально-
фізкультурної діяльності. 

Доведено, що формування особистісної 
мобільності в учнів буде ефективним за умови 
збалансованості цих її складових. Взаємопов’язані 
у реальному процесі фізичного виховання, ці види 
(складові) мають взаємозалежний розвиток [2, 4].

За результатами попередніх досліджень [3] здій-
снено аналіз сформованості видів (складових) осо-
бистісної мобільності учнів загальноосвітньої шко-
ли. У всіх вікових періодах учні з середнім і низьким 
рівнями сформованості особистісної мобільності 
складали більше половини від загальної кількості 
респондентів: в учнів молодших класів 67,4 % в ЕГ 
і 66,6 % в КГ, у підлітків 64,3 % в ЕГ і 63,0 % в КГ, у 
старшокласників 65,4 % в ЕГ і 65,5 % в КГ. Високий і 



7

2011

08
достатній рівні в експериментальних та контрольних 
класах відмічаються в межах 32,0-33,0 % молодших 
школярів, 35,0-36,0 % у підлітків і 33,5-34,5 % у стар-
шокласників.

Таким чином, експериментальні дані дають під-
стави для висновку, що процес фізичного виховання 
в загальноосвітніх школах відбувається недостат-
ньо ефективно. Одержані дані підтвердили необ-
хідність модернізації змісту, форм, методів і засобів 
формування в учнів складових особистісної мобіль-
ності. Подальшої розробки потребують перш за все 
теоретико-методичні основи формування особистіс-
ної мобільності у процесі фізичного виховання в за-
гальноосвітній школі. 

Дана робота є складовою теми лабораторії мораль-
ного виховання Інституту проблем виховання НАПН 
України «Соціально-педагогічні засади виховання 
особистості у сучасних умовах», державний реєстра-
ційний номер 0103U001163. 

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

експериментально перевірити ефективність моделі 
формування в учнів загальноосвітньої школи особис-
тісної мобільності у процесі фізичного виховання. 

З метою перевірки ефективності моделі формуван-
ня в учнів особистісної мобільності проведений дво-
річний формувальний педагогічний експеримент.

Експеримент проводився на базі Черкаських ЗОШ 
№ 3, № 6, № 26. В експерименті взяли участь 386 учнів 
молодших класів, підлітків і старшокласників.

Було використано комплекс діагностичних мето-
дик, зокрема: метод педагогічного спостереження і 
експертної оцінки; анкетування; тестування; бесіди 
з учнями, батьками, учителями; метод кількісної об-
робки отриманих даних. 

Всі показники оцінювалися за 12-бальною шка-
лою. Рівень сформованості кожного конкретного по-
казника визначався за кількістю балів: 11-12 балів – 
високий, 10 балів – достатній, 8-9 балів – середній і до 
8 балів – низький рівень.

Результати дослідження. 
Формування особистісної мобільності учнів 

загальноосвітньої школи потребує цільового орієнтиру, 
моделі, яка б повною мірою забезпечувала досягнення 
мети. У процесі власного дослідження побудова моделі 
здійснювалася за таким алгоритмом: визначення 
найбільш суттєвих чинників, які впливають на 
результативність формування особистісної мобільності 
учнів; об’єднання чинників за загальними ознаками 
зменшення їх кількості; визначення співвідношення 
між складовими педагогічного процесу формування 
особистісної мобільності. 

На рисунку 1 подано модель формування в учнів 
загальноосвітньої школи особистісної мобільності у 
процесі фізичного виховання.

Модель відображає види (складові) особистісної 
мобільності, її структурні утворення і логіку вихов-
ного процесу під час занять фізичною культурою в за-
гальноосвітній школі. В структурі моделі відображені 
також форми, методи, засоби, за допомогою яких здій-

снюється формування особистісної мобільності учнів 
молодших класів, підлітків, старшокласників. Для 
успішної реалізації спроектованої моделі детально 
проаналізовано змістову і функціональну структуру 
особистісної мобільності, виділено зміст та основні 
напрями, визначено педагогічні умови, основні за-
вдання, технологічне забезпечення процесу. 

З’ясовано, що успішне виховання особистісної мо-
більності у школярів здійснюватиметься за умов: роз-
витку позитивного ставлення і мотивації до фізичного 
виховання; формування чіткого усвідомлення мети та 
завдань на найближчу і віддалену перспективу; роз-
витку свідомого прагнення до самовдосконалення, 
впевненості у власних силах; організації активної, 
напруженої діяльності при поступовому збільшен-
ні труднощів; впровадження у навчально-виховний 
процес особистісно зорієнтованої методики вихован-
ня; збільшення в навчально-виховному процесі долі 
ігрової діяльності з елементами змагань; формування 
здатності до самооцінки, самоаналізу, самоконтролю і 
самомобілізації. 

Формування складових особистісної мобільності 
в учнів загальноосвітніх шкіл у процесі навчально-
фізкультурної діяльності здійснюється одночасно, але 
ми вважаємо за доцільне акцентувати увагу на дея-
ких особливостях формування окремо мотиваційної, 
змістово-орієнтаційної та операційної мобільності. 

Так, розроблена нами експериментальна методика 
формування мотиваційної мобільності була спрямо-
вана не на механічне повторення фізичних вправ з 
метою підвищення рухової підготовленості на основі 
умовних рефлексів, а на акцентуванні ролі свідомос-
ті, мислення, на формування позитивного ставлення, 
інтересу і пізнавальної активності учнів. Зміст на-
вчального матеріалу, організація навчальної діяль-
ності, її оцінка, стиль педагогічної діяльності вчителя 
передбачав особистісно-орієнтований підхід у виборі 
індивідуальних завдань, забезпечення потреби в русі, 
у змагальній діяльності, створення ситуацій успіху, 
адекватну оцінку результатів навчальної діяльності. 
Усе це сприяло формуванню задоволення учнів ре-
зультатами навчального процесу, позитивного став-
лення, інтересу і пізнавальної активності як складо-
вих мотиваційної мобільності. 

В експериментальній методиці з формуван-
ня в учнів загальноосвітньої школи змістово-
орієнтаційної мобільності нами також передбачалося 
підвищення рівня її основних показників, а саме: те-
оретичної підготовленості, здатності до сприйняття, 
аналізу й оцінки зовнішньої ситуації, впевненості у 
власних силах, прояву вольових якостей (рішучос-
ті, сміливості, самостійності, ініціативності). Нами 
враховувалось, що формування й вдосконалення цих 
складових змістово-орієнтаційної мобільності, в тому 
числі й придбання практичного досвіду і впевненості 
у власних силах, можливо тільки в процесі система-
тичної й напруженої діяльності. 

Найбільш цікавою та привабливою для учнів будь-
якого віку є ігрова діяльність. Саме в ігровій діяльності 
найбільше необхідна здатність до сприйняття, оцінки 
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й аналізу ситуацій, які постійно змінюються. Кожного 
разу яскраво проявляється необхідність у прийнятті 
рішень про спосіб дії, що вимагає відповідного прояву 
вольових якостей. Тому в експериментальних класах 
формування змістово-орієнтаційної мобільності ак-
центовано проводилось у процесі ігрової діяльності. 
При цьому використовувались залежно від віку учнів 
різноманітні рухливі ігри, спортивні ігри за спроще-
ними правилами та спеціально розроблені психомо-
торні ігри. У процесі виконання ігор й ігрових завдань 
створювалися такі умови, які при незначних фізичних 
навантаженнях потребують постійного зосередження 
уваги на сприйнятті інформації від пропріорецепто-
рів, на аналізі зовнішньої ситуації й власних можли-
востей, на прийнятті рішення про спосіб дії. Усе це є 
основою змістово-орієнтаційної мобільності. 

У процесі формування операційної мобільнос-
ті акцент робився на удосконаленні психомоторних 
якостей і готовності до самомобілізації.

У формуванні психомоторних якостей провідна 
роль відводилася не стільки моторній стороні, скільки 
психічній. Особливо підкреслювалася роль свідомос-
ті, самоконтролю, самокорекції. Разом із використан-
ням психомоторних ігор застосовувалися спеціально 
розроблені тест-завдання, які були спрямовані на вияв-
лення і на розвиток психомоторних якостей. Запропо-
нована система вправ та ігор відрізнялась установкою 
на сприйняття та відтворення рухових дій за часом, 
за зусиллям, за простором. Ми намагалися розвивати 
точність психічного відображення і відтворення рухо-
вих дій із заданими параметрами. 

Провідна роль у цьому випадку відводилася не 
фізичним якостям учнів, а їх думці, психічному від-
чуттю, готовності до свідомого управління власними 
руховими діями, що є основою для засвоєння но-
вих рухових навичок і для вчасної самомобілізації 
індивідуально-психологічних можливостей. 

Результативність та педагогічну ефективність 
теоретико-методичних засад, а також розробленої мо-
делі формування в учнів загальноосвітніх шкіл осо-
бистісної мобільності доведено кількісно-якісними 
змінами сформованості її складових (рис. 2, 3, 4). По-
казники сформованості особистісної мобільності в 
експериментальних групах на контрольному етапі до-
слідження значно перевищують відповідні показники, 
здобуті на констатувальному етапі дослідження. Так, 
кількість учнів із низьким і середнім рівнями сформо-
ваності  операційної мобільності за період експери-
менту зменшилася в експериментальних групах стар-
шокласників на 23,3 %, а в учнів молодших класів на 
30,4 %. Відповідно збільшилася кількість учнів з до-
статнім і високим рівнями. У контрольних класах ці 
зміни у всіх випадках складають лише 3,0 % – 3,5 %.

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що 
в результаті проведення експериментальної роботи 
за розробленою програмою переміщення учнів екс-
периментальних класів із низьким і середнім рівня-
ми сформованості особистісної мобільності в групи 
з достатнім та високим рівнями відбувалося інтен-

сивніше, ніж у контрольних класах. Така закономір-
ність спостерігалася у всіх експериментальних класах 
учнів молодшого шкільного віку, у підлітків і в учнів 
старших класів. Усе це підтверджує педагогічну до-
цільність та ефективність обґрунтованої і запровадже-
ної нами моделі формування особистісної мобільнос-
ті учнів загальноосвітньої школи у процесі фізичного 
виховання.

Висновки.
1. Аналіз психолого-педагогічної літератури по-

казує, що поняття «особистісна мобільність» прак-
тично не використовується. Частіше за все мова йде 
про мобільність, яка розглядається у спрощеному й 
узагальненому варіанті як здатність до діяльності. Ба-
зуючись на проаналізованих підходах, поняття «осо-
бистісна мобільність» визначаємо як здатність люди-
ни в результаті глибокого усвідомлення мети, аналізу 
зовнішніх і внутрішніх умов та ймовірності її досяг-
нення приймати оптимальні рішення про спосіб дії, 
створювати у внутрішньому плані програму дій, сві-
домо мобілізувати власні індивідуально-психологічні 
можливості для досягнення мети, корегувати їх, здій-
снювати самооцінку, самокорекцію у ході виконання 
дії і проводити самоаналіз результатів діяльності в 
цілому.

Змістова структура особистісної мобільності шко-
лярів включає такі її види: мотиваційну мобільність, 
змістово-орієнтаційну мобільність, операційну мо-
більність.

2. Розроблена модель формування особистісної 
мобільності учнів відображає необхідність реалізації 
мети, завдань. Модель містить складові особистісної 
мобільності, функції, засоби, педагогічні умови. Роз-
роблена методика формування мотиваційної мобіль-
ності виключає механічне повторення фізичних вправ 
і спрямована на акцентування ролі свідомості, мис-
лення, на формування позитивного ставлення, інтер-
есу і пізнавальної активності учнів.

Під час формування змістово-орієнтаційної мо-
більності передбачалося підвищення рівня її складо-
вих, а саме: теоретичної підготовленості, здатності до 
сприйняття, аналізу й оцінки ситуації, впевненості у 
власних силах, прояву вольових якостей. Враховува-
лось, що найбільш цікавою та привабливою для учнів 
будь-якого віку є ігрова діяльність. У процесі виконан-
ня ігрових завдань створювалися такі умови, які при 
незначних фізичних навантаженнях потребують по-
стійного зосередження уваги на сприйнятті інформа-
ції від пропріорецепторів, на аналізі ситуації і власних 
можливостей, на прийнятті рішення про спосіб дії.

У процесі формування операційної мобільнос-
ті акцент робився на удосконаленні психомоторних 
якостей і готовності до самомобілізації. Провідна 
роль відводилась не фізичним якостям учнів, а їх 
думці, психічному відчуттю, готовності до свідомого 
управління руховими діями.

3. Результати дворічного педагогічного експери-
менту показали, що переміщення учнів експеримен-
тальних класів із низьким і середнім рівнями сформо-
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Рис. 1. Модель формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності  
у процесі фізичного виховання 

Мета: формування особистісної мобільності учнів загальноосвітньої школи

Види (складові) особистісної мобільності та їх показники

Мотиваційна мобільність:
ставлення • 
пізнавальний інтерес • 
пізнавальна активність • 
задоволеність результатами • 
навчально-фізкультурної ді-
яльності 

Змістово-орієнтаційна 
мобільність:

знання про сутність і зміст фі-• 
зичного вдосконалення 
наявність практичного досвіду• 
впевненість у власних силах • 
вольові якості • 

Операційна мобільність:
психомоторні якості• 
рухові уміння і навички • 
фізична підготовленість • 
здатність до самомобілізації • 
індивідуально-психологічних 
можливостей 

Функції
Спонукальна   Аналітично-програмуюча Діяльнісна   

Основні завдання і засоби   

Робота з молодшими   Робота з підлітками   Робота зі   
школярами   старшокласниками   

Основні завдання.   
Формування інтересу,  
психомоторних якостей,  
збагачення рухового досвіду. 
Засоби. Рухливі ігри, 
психомоторні ігри,  
спортивні ігри  
за спрощеними правилами. 

Формування позитивного 
ставлення, інтересу, психо-
моторних і вольових якостей, 
збагачення рухового досвіду. 
Засоби. Рухливі ігри, 
психомоторні ігри,  
тест-завдання,  
вправи з окремих видів 
спорту

Формування позитивного  
ставлення, інтересу, 
пізнавальної активності, 
готовності до самомобілізації, 
збагачення рухового досвіду. 
Засоби. Вправи з окремих  
видів спорту за інтересом, 
рухливі і спортивні ігри,  
тест-завдання   

Педагогічні умови формування особистісної мобільності 
Розвиток позитивного ставлення і мотивації до фізичного вдосконалення

Формування чіткого усвідомлення мети та завдань на найближчу і віддалену перспективу 
Розвиток свідомого прагнення до самовдосконалення, впевненості у власних силах 

Організація активної, напруженої діяльності при поступовому збільшенні труднощів

Впровадження в навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої методики  виховання

Включення в навчально-виховний процес ігрової діяльності з елементами змагань
Формування здатності до самооцінки, самоаналізу, самоконтролю і самомобілізації 

Форми роботи: уроки фізичної культури; самостійні заняття;  
участь у змаганнях і фізкультурно-спортивних святах; заняття в спортивних секціях 

Методи і методичні прийоми: пояснення, показ, осмислення, опробування, обговорення, повідомлення 
просторових (часових) орієнтирів; ускладнення (полегшення) вправ, заохочення, включення додаткових 

перешкод, ускладнення завдання, критичний аналіз та самоаналіз, виправлення помилок; пошук шляхів са-
мовдосконалення; методичні прийоми для формування рухових умінь і розвитку психомоторних здібностей, 

прийоми стимуляції та самостимуляції вольових зусиль

Результат: сформованість особистісної мобільності учнів загальноосвітньої школи 

Основні завдання.   Основні завдання.   
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Рис.2. Динаміка формування у молодших школярів особистісної мобільності

Рис. 3. Динаміка формування у підлітків особистісної мобільності 
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ваності складових особистісної мобільності в групи 
з достатнім і високим рівнями відбувалося інтенсив-
ніше, ніж у контрольних класах. Така закономірність 
спостерігалася у всіх експериментальних класах учнів 
молодшого шкільного віку, у підлітків і в учнів стар-
ших класів. Все це підтверджує педагогічну доціль-
ність та ефективність обґрунтованої і запровадженої 
нами моделі формування особистісної мобільності 
учнів загальноосвітньої школи у процесі фізичного 
виховання.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку пов’язані з поглибленим концептуальним 
аналізом особистісної мобільності учнів загальноос-
вітньої школи як готовності до доцільного управління 
поведінкою і діяльністю. Перспективним є також по-
дальший пошук адекватних методів для діагностики 
особистісної мобільності в контексті цілісного осо-
бистісного становлення учнів загальноосвітньої шко-
ли та обґрунтування на нових теоретичних засадах 
ефективних виховних технологій.  
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Рис. 4. Динаміка формування у старшокласників особистісної мобільності
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Современные тенденции  
технической подготовки фехтовальщиков

Бакум А.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен теоретический анализ со-
временных средств и методов, ис-
пользуемых для совершенствования 
спортивно-технического мастерства 
фехтовальщиков. Определенны основ-
ные группы методов и средств, при-
меняемые в технической подготовке 
фехтовальщиков, а также рассмотрены 
современные инновационные методы, 
применяемые в других видах спорта, 
при решении аналогичных проблем. До-
казано, что применение современных 
инновационных технологий значительно 
улучшает качество обучения и совер-
шенствования технической подготовки 
фехтовальщиков.

Бакум А.В. Сучасні тенденції технічної 
підготовки фехтувальників. Проведе-
но теоретичний аналіз сучасних засобів і 
методів, використовуваних для вдоскона-
лення спортивно-технічної майстерності 
фехтувальників. Визначені основні групи 
методів і засобів, що застосовуються в 
технічній підготовці фехтувальників, а та-
кож розглянуті сучасні інноваційні методи, 
які застосовуються в інших видах спор-
ту, при вирішенні аналогічних проблем. 
Доведено, що застосування сучасних 
інноваційних технологій значно покращує 
якість навчання і вдосконалення технічної 
підготовки фехтувальників. 

Bakum A.V. Modern trends in tech-
nical training of fencers. A theoreti-
cal analysis of modern means and 
methods used to improve sports and 
technical skill of fencers. Certain ma-
jor groups of methods and tools used 
in technical training of fencers, and 
also considered modern innovative 
methods used in other sports, when 
dealing with similar problems. It is 
proved that the application of innova-
tive technology significantly improves 
the quality of learning and improving 
technical training fencers.

Ключевые слова:
фехтование, техника, методы, 
средства, биомеханический анализ и 
синтез, моделирование, инновационные 
технологии.

фехтування, техніка, методи, 
засоби, біомеханічний аналіз і синтез, 
моделювання, інноваційні технології.

fencing, equipment, methods, tools, 
biomechanical analysis and synthe-
sis, simulation, innovative technol-
ogy.

Введение.1

Проблема совершенствования технического ма-
стерства спортсменов является одной из основных в 
многолетнем процессе тренировки спортсменов [6, 9]. 
Указанная проблема является ведущей в видах спорта, 
где спортивный результат определяется уровнем техни-
ческой подготовленности, поскольку без освоения и со-
вершенствования техники избранного вида спорта до-
стижение высоких результатов невозможно [9, 17].

В настоящее время во многих олимпийских видах 
спорта активно ведется разработка и внедрение средств 
и методов, применяемых для обучения и совершенство-
вания техники соревновательных упражнений, основан-
ных на современных инновационных технологиях реги-
страции и анализа движений [1, 6]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что количество 
исследований по совершенствованию техники сорев-
новательных действий фехтовальщиков с применением 
современных средств и методов подготовки, а также с 
учетом постоянно меняющихся правил проведения со-
ревнований имеют тенденцию к уменьшению, что и 
обуславливает необходимость их подробного изучения с 
возможностью применения в практике фехтования. 

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии На-
ционального университета физического воспитания 
и спорта Украины. «Сведенного плану НИР в сфере 
физической культуры и спорту на 2011-2015 гг.» Ми-
нистерства Украины образования науки молодежи и 
спорта, тема: 2.16. «Совершенствование средств тех-
нической и тактической подготовки квалифициро-
ванных спортсменов с использованием современных 
технологий измерения, анализа и моделирования дви-
жений». 

© Бакум А.В., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – провести теоретический анализ со-

временных средств и методов, используемых для со-
вершенствования спортивно-технического мастерства 
фехтовальщиков.

Для решения поставленной цели, нами исполь-
зовались следующие методы: анализ и обобщение 
научно-методической и специальной научной лите-
ратуры, Интернет-ресурсов, педагогическое наблюде-
ние и опрос тренеров.

Результаты исследований. 
В современном фехтовании успех в поединке зави-

сит от многих факторов, ведущим среди которых, по 
мнению многих специалистов, является техническая 
подготовленность спортсмена [7, 11].

Для решения данной задачи в фехтовании приме-
няется хорошо известные в теории и практике спорта 
общепедагогические и специальные методы, которые 
можно свести к словесным, наглядным и практиче-
ским [13].

Среди практических (специфических) методов, 
которые используются в подготовке фехтовальщиков, 
большинство авторов выделяют: методы тренировки 
без противника, с условным противником (упражне-
ния на подсобных снарядах), с партнером, с против-
ником, индивидуальные уроки, учебные, тренировоч-
ные и соревновательные бои [12]. 

Данные методы широко применяются на всех эта-
пах многолетней подготовки с целью: овладением 
основными положениями, приемами передвижений 
и действий оружием; овладением техникой владения 
оружием при различных тактических компонентах 
действий; совершенствование отдельных компонен-
тов специальной подготовленности фехтовальщиков; 
совершенствование необходимых фехтовальщику 
двигательных качеств; совершенствование приемов 
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и действий в условиях активного противодействия; 
умение инициативно и своевременно действовать в 
обстановке противодействия.

По мнению авторов [13, 14], индивидуальный 
урок, с одной стороны, может выступать как форма 
организации занятия, а с другой – как эффективный 
метод для изучения и совершенствования техники 
основных базовых приемов обороны и нападений, как 
на этапах начальной подготовки, так и на последую-
щих этапах с целью расширения боевого арсенала и 
совершенствования отдельных приемов. 

Авторами [12, 13] разработаны методы техни-
ческого и тактического совершенствования фехто-
вальщиков, направленные на овладение отдельным 
боевым действием (их комбинациями и тактически-
ми компонентами), усложнение условий выбора и 
реализации намерений в схватке, а также формирова-
ние оптимальной структуры применения действий в 
схватке и в бою. 

Как показали педагогическое наблюдение и опрос 
ведущих тренеров, сегодня в тренировочном процессе 
фехтовальщиков на различных видах оружия в основ-
ном применяются традиционные методы обучения и 
совершенствования технического мастерства – ин-
дивидуальные уроки, упражнения в парах, работа на 
мишени, учебные бои и соревновательные поединки. 
Лишь некоторые тренеры используют в своей прак-
тике такие нетрадиционные методы подготовки, как 
применение различных тренажеров, бои без фехто-
вального оружия, ведение боев на ограниченной опо-
ре, бои с двумя соперниками одновременно и т.п.

В теории и практике фехтования также широко ис-
пользуются методы биомеханического анализа, син-
теза и моделирования, которые позволяют исследо-
вать технику спортсменов различной квалификации, 
находить рациональные способы выполнения двига-
тельных действий, что во многом способствует более 
быстрому и качественному их освоению и совершен-
ствованию [6].

Так, в работе [11], используя фотограммы и ки-
носъемку автор исследовал движения вооруженной 
руки при выполнении удара и переменах позиций, 
положения и траектории общего центра тяжести тела 
(ОЦТТ), скорости, ускорения и инерционные усилия 
при выполнении выпада и закрывания назад в боевую 
стойку, шага вперед и выпада, броска «стрелой» у фех-
товальщиков на саблях. Анализ фотограмм показал, 
что при выполнении удара прямолинейное движение 
кисти вперед обеспечивает минимальный замах кон-
цом оружия и оптимальный путь клинка. Также от-
мечено, что наилучшие возможности для выполнения 
основных передвижений дает боевая стойка, при ко-
торой масса тела распределяется с некоторым преи-
муществом на расположенную впереди ногу. 

В работе [17] представлено устройство, позво-
ляющее моделировать некоторые элементы соревно-
вательной деятельности фехтовальщиков. Примене-
ние этого устройства предусматривало выполнение 
определенного действия спортсменом на избиратель-
ный сигнал, что способствовало совершенствованию 

быстроты выбора действия и принятия решения [16], 
также были разработаны инструментальные методики 
регистрации качества уколов в фехтовании (точность, 
легкость, кратковременность) [11].

Один из методов совершенствования точности 
укола предложен в работе [5]. Он заключается в при-
менении специально разработанных очков, которые 
ограничивают поле зрения спортсмена.

В исследованиях [4] применялся сложный ком-
плекс методик со срочной информацией «экспресс-
анализ», что позволил выявить наиболее важные, 
узловые элементы техники, частные закономерности 
в формировании рациональной структуры атакую-
щих движений в фехтовании на рапирах, также вы-
делить три фазы атакующего действия в зависимости 
от характера изменения угловой скорости разгибания 
локтевого сустава вооруженной руки при нанесении 
укола: предварительного выпрямления, активного вы-
прямления и фазу прямой руки — с момента полного 
выпрямления до момента нанесения укола.

В работе [7] рассмотрены причинно-следственные 
связи между биомеханическими характеристиками 
атакующих приемов; определены дискриминативные 
признаки техники атакующих действий у спортсме-
нов разной квалификации; получены данные по вну-
три индивидуальной и межиндивидуальной вариатив-
ности показателей техники приемов.

Моделирование движений, как основа оптимиза-
ции техники атакующих действий в фехтовании, на-
шло свое отражение в работе [10], в которой были раз-
работаны критерии эффективности (оптимальности 
техники атакующих действий). В результате анализа 
48 параметров техники была построена имитацион-
ная статистическая модель в виде корреляционных 
связей.

Однако, в последнее время с развитием современ-
ных инновационных технологий в различных видах 
спорта активно разрабатываются информационно-
методические системы, компьютерные программы, 
экспертные системы и прикладные программные про-
дукты.

Так, например, разработана программа «Handball 
ver. 4.1.», позволяющая моделировать процесс так-
тической подготовки в спортивных играх. Она пред-
ставлена в виде базы упражнений тактической на-
правленности, насчитывающей около 3000 единиц. 
Просмотрев базу упражнений, тренер может найти 
комплекс, соответствующий игре предстоящих сопер-
ников. Подобным образом – в процессе реализации 
многоуровневой информационной базы данных, со-
держащей каталог из 2010 тактических построений, 
была решена задача моделирования тактических дей-
ствий нападения в волейболе [17].

Для эффективного формирования навыков базовой 
техники спортивной борьбы разработана компьютерная 
мультимедийная информационно-методическая 
система «Чемпион» [1]. Данная система включает в 
себя разделы: «Теория борьбы», «Практика – основы 
техники двигательных действий» и «В здоровом теле 
здоровый дух» и позволяет создать благоприятные 
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условия для освоения базовой техники двигательных 
действий, как во время теоретических занятий, так и в 
процессе тренировки за счет визуальной демонстрации 
учебного материала.

В фехтовании были разработаны компьютерная 
игра «Фехтовальный поединок» , «Byzantine», кото-
рые позволяют решать отдельные задачи технико-
тактической подготовки, в частности, развивают чув-
ство дистанции, реакцию адекватного реагирования на 
действия противника [17]. Также известна компьютер-
ная программа «Анализ и моделирование соревнова-
тельной деятельности фехтовальщиков» [16], которая 
позволяет создавать базы данных технико-тактических 
действий спортсменов, систематизировать и проводить 
количественный анализ соревновательных действий 
фехтовальщиков, моделировать технико-тактические 
варианты фехтовальных схваток.

К наиболее универсальным прикладным про-
граммным продуктам, можно отнести программный 
комплекс «BioVideo» (рис.1) [15], который позво-
ляет изучать различные биомеханические системы: 
«человек-человек», «спортсмен-снаряд» и др. 

Данный программный комплекс объединил в себе 
несколько модулей и нашел свое применение в сравни-
тельном анализе техники выполнения опорных прыжков 
на снарядах различной конструкции в спортивной гим-
настике, в мониторинге техники бега по прямой в шорт-
треке [1], в определении различия между атакующими 
действиями фехтовальщиков рапиристов до и после 
изменений правил соревнований [2] и др. Отличитель-
ной чертой данного программного комплекса является 
возможность совершать биомеханический видеоком-
пьютерный анализ на основе видеограмм с получением 
количественных биомеханических характеристик и гра-
фической схемы движений исследуемого объекта.

Однако наиболее перспективными средствами ис-
следования техники в сложнокоординационных видах 
спорта являются оптико-электронные системы видео-
анализа такие как «Qualisys», «SELSPOT II» (рис. 2), 
«UltraMotion Pro SPORT», и др., поскольку они дают 
возможность получать высокоточные количественные 
и качественные характеристик движений спортсмена 
в трехмерном пространстве.

Так, например система «Qualisys» успешно исполь-
зовалась в исследованиях ходьбы человека обычным 
способом и по способу подтягивания-отталкивания 
[3], а также при совершенствовании процесса форми-
рования точности метательных движений [8] и мно-
гих др. 

Также с помощью автоматизированной компью-
терной системы «SELSPOT» автором [18] были изу-
чены такие фехтовальные движения, как: выпад, шаг 
выпад, скачок выпад, шаг назад выпад, скачок назад 
выпад. В исследовании регистрировались переме-
щение, длительность действий, средняя скорость и 
максимальная скорость, при этом было рассмотрено, 
как изменяются эти характеристики в зависимости от 
комбинации движений, в результате чего выявлено, 
что наибольший и максимально быстрый выпад мо-
жет быть выполнен после шага или скачка вперед.

Авторами [19] при помощи более новой вер-
сии измерительной системы регистрации движений 
«SELSPOT II» впервые были получены количествен-
ные и качественные характеристики укола выпадом 
в трехмерном пространстве у фехтовальщиц возрас-
том 16-17 лет. Данная методика позволяет выполнять 
объективный контроль и корректировку движений, 
оценивать степень освоения движений спортсменом 
и классифицировать фехтовальщиков с помощью аб-
солютных данных.

Рис.1 Окно программы «БиоВидео»
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Выводы.
Исходя из высшее изложенного, в спорте высших 

достижений активно ведется разработка и внедрение 
современных методов и средств улучшения техниче-
ской подготовки на основе биомеханического анали-
за, синтеза и моделирования. Современные компью-
терные программы, мультимедийные компьютерные 
системы, а также оптико-электронные системы ре-
гистрации движений успешно применяются во мно-
гих видах спорта для изучения, совершенствования 
и контроля спортивной техники. Учитывая постоян-
ные изменения правил проведения соревнований в 
фехтовании и рост конкуренции на международной 
спортивной арене есть необходимость проведения 
дальнейших исследований технико-тактических дей-
ствий с использованием инновационных технологий 
для повышения спортивно-технического мастерства 
спортсменов.

В дальнейшем планируется провести обследование 
основных технико-тактических действий у фехтоваль-
щиков рапиристов различной квалификации с помо-
щью оптико-электронной системы регистрации движе-
ний «Qualisys» и на основе биомеханического анализа, 
синтеза и моделирования определить наиболее рацио-
нальные способы их выполнения, а также создать про-
граммы по совершенствованию данных действий.
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Рис.2 Система видеоанализа движений «UltraMotion Pro SPORT»
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Особиста фізична культура вчителя як основа формування 
позитивного ставлення учнів до фізичного виховання

Божик Микола
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка.

Анотації:
Розглянуто сутність та значен-
ня особистої фізичної культури 
майбутніх вчителів-предметників. 
Показано, що фізична культура 
педагога -- це потужний засіб не 
тільки фізичного вдосконален-
ня та оздоровлення, але також і 
виховання соціальної, трудової, 
творчої активності громадян. І 
лише при сформованій особистій 
фізичній культурі педагога можли-
во проводити роботу з фізичного 
виховання. Встановлено, що осо-
биста фізична культура характе-
ризується якісним рівнем фізич-
ного розвитку та фізичної освіти, 
спрямованих на саморозвиток 
та зміцнення власного здоров’я 
і здоров’я учнів. Також визначе-
ні поняття «культура», «фізична 
культура особистості». 

Божик Н.В. Личная физическая культура 
учителя как основа формирования пози-
тивного отношения учеников к физичес-
кому воспитанию. Рассмотрены сущность 
и значение личной физической культуры 
будущих учителей-предметников. Показа-
но, что физическая культура педагога – это 
мощное средство не только физического 
совершенствования и оздоровления, но 
также и воспитания социальной, трудовой, 
творческой активности граждан. И только 
при сложившейся личной физической куль-
туре педагога возможно проводить работу 
по физическому воспитанию. Установлено, 
что личная физическая культура характе-
ризуется качественным уровнем физичес-
кого развития и физического образования, 
направленных на саморазвитие и укрепле-
ния собственного здоровья и здоровья уча-
щихся. Также определены понятия «культу-
ра», «физическая культура личности».

Bozsik N.V. Personal physical education 
of a teacher as a basis for building a 
positive attitude to physical education 
of students. It is examined the nature 
and value of personal physical training for 
future subject teachers. It is shown that the 
physical education teacher – a powerful 
tool not only for physical improvement 
and rehabilitation, but also education and 
social, employment and creative activity 
of citizens. It is only when the prevailing 
culture of personal physical educator may 
carry out work in physical education. It 
is established that the personal physical 
culture is characterized by quality level 
of physical development and physical 
education aimed at self-development and 
improve their own health and the health of 
students. Finally, the concepts of «culture», 
«physical culture of personality».

Ключові слова:
фізична культура, особиста 
фізична культура, вчитель, 
здоров’я, фізичне виховання.

физическая культура, личная физическая 
культура, учитель, здоровье, физическое 
воспитание.

physical education, personal physical 
education teacher, health and physical 
education.

Вступ.1

Успішне вирішення завдань соціально-
економічного розвитку України потребує від кожної 
людини не тільки високої професійної підготовки, але 
й належного рівня культури, зокрема фізичної. Важ-
ливо, щоб кожен член суспільства правильно ставив-
ся до свого здоров'я, своїх фізичних рис і здібностей, 
розумів їх особисте і соціальне значення, відчував і 
реалізував внутрішню потребу в фізичній і духовній 
досконалості [5, 7].

Фізична культура як складова загальної культури, 
суспільними проявами якої є фізичне виховання та 
масовий спорт, є важливим чинником здорового спо-
собу життя, профілактики захворювань, організації 
змістовного дозвілля, формування гуманістичних цін-
ностей та створення умов для всебічного гармонійно-
го розвитку [3, 4]

В останні роки з’явилося чимало публікацій, в яких 
розглядаються різні аспекти формування позитивної 
мотивації та виховання інтересу до фізичної культу-
ри і спорту. Питання формування фізичної культури 
людини і процесу фізичного виховання досліджували 
такі відомі науковці: Б. М. Шиян, О. С. Куц, М. Я., Ві-
ленський, Р. С. Сафін, Т. Ю. Круцевич, В. Л. Волков, 
В. Г.Ареф’єв, В. В.Столітенко та ін. 

Наукова робота виконується у відповідності до 
плану роботи Тернопільського національного педа-
гогічного університету імені Володимира Гнатюка і 
є складовою комплексної наукової теми „Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізич-
ного виховання учнів і студентів” (номер державної 
реєстрації 0107U000771).

© Божик М., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Поряд з цим, малодослідженою залишається 

проблема формування особистої фізичної культури 
вчителя-предметника в умовах вищої професійної 
освіти, що і зумовило нас до проведення наукового 
дослідження, метою якого є: дослідження та визна-
чення сутності особистої фізичної культури педагога.

Об’єкт дослідження: фізична культура вчителів-
предметників.

Основним методом нашого дослідження є аналіз 
психолого-педагогічної, методичної та спеціальної лі-
тератури за напрямком дослідження; 

Завдання дослідження:
Визначити стан означеної проблеми в теорії і прак-

тиці фізичного виховання.
Результати дослідження. 
Для характеристики структури поняття «фізич-

на культура» слід зупинитися на визначенні поняття 
«культура». Проблема визначення поняття «культу-
ра» залишається актуальною і на сьогоднішній день, 
оскільки вона є однією із складних, суперечливих і до 
кінця не вирішених проблем сучасної філософії. Це 
пояснюється тим, що ні одне поняття в суспільній на-
уці не викликає такого розмаїття поглядів, визначень, 
як поняття культура. Не дивно, що на сьогоднішній 
день у світовій літературі нараховується більше 250 
різних тлумачень сутності культури.

На нашу думку, найбільш вдало поняття «фізична 
культура особистості» подано у підручнику з теорії 
і методики фізичного виховання школярів за автор-
ством професора Б. М. Шияна. Зазначений термін 
визначається як сукупність властивостей людини, які 
набуваються у процесі фізичного виховання і виража-
ються в її активній діяльності, спрямованій на всебіч-
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не удосконалення своєї фізичної природи та ведення 
здорового способу життя [6].

Фізична культура є частиною передової культури, 
набутком всього народу. Це потужний засіб не тільки 
фізичного вдосконалення та оздоровлення, але також 
і виховання соціальної, трудової, творчої активності 
громадян. Фізична культура не вичерпується вправа-
ми, спортом, гімнастикою, іграми та туризмом: вона 
включає громадську та особисту гігієну праці, по-
буту, використання природних сил для загартування, 
правильний режим праці, відпочинку та харчування. 
Систематично вживані фізкультура та спорт – це мо-
лодість, що не залежить від паспортного віку, це ста-
рість без хвороб, оживлена оптимізмом, довголіття, і 
нарешті – здоров'я [5, 7] 

У законах України «Про фізичну культуру і спорт» 
та «Про освіту», у «Державній програмі розвитку фі-
зичної культури і спорту в Україні» основною метою 
є створення умов, за яких будуть викликані до життя 
творчі сили молодої особистості, відкриється простір 
до її активної самореалізації.

«Фізична культура особистості» – це сукупність 
властивостей людини, які набуваються у процесі фізич-
ного виховання і виражаються в її активній діяльності, 
спрямованій на всебічне удосконалення своєї фізичної 
природи та ведення здорового способу життя [7].

Відомі вчені В. Г. Ареф’єв, В. В. Столітенко [1] ви-
значають особисту фізичну культуру через засвоєння 
конкретною людиною «фізкультурних» знань, рухових 
умінь та навичок і досягнення, на основі використан-
ня засобів фізичного виховання, належних показників 
розвитку організму. Ступінь знань та якість набутих 
рухових умінь і навичок, гармонійність фізичного 
розвитку, прояви рухових якостей можуть відрізня-
тися у різних людей. Вважається, що це залежить від 
ставлення до них окремо взятої людини, її здібностей; 
від часу, витраченого на навчання і виховання під час 
спеціально організованих і самостійних занять.

Неможливо сформувати остаточну думку про рі-
вень фізичної культури майбутнього педагога лише 
на підставі його фізичного розвитку, оволодіння ним 
руховими уміннями і навичками. Необхідно врахову-
вати компоненти, що відносяться до духовної сфери, 
такі як ціннісні орієнтації, ступінь розвитку інтересів 
і потреб, зміст думок і почуттів [6].

Фізична культура педагогів складається зі знань, 
умінь, вихованості, діяльності в певних природних і 
соціальних умовах, що формують відповідну фізичну 
підготовленість і загартованість, які є теж складовими 
фізичної культури вчителів-предметників.

В основу формування особистої фізичної культури 
вчителів слід покласти народні оздоровчі, гартувальні 
звичаї, обряди, традиції за народним християнським 
календарем, оскільки вони складають частину укра-
їнської культури та адекватно відображають сутність, 
зміст і характер подій та явищ у природі, житті, трудо-
вій діяльності, побуті і дозвіллі людей [5].

Життя людини повсякденно супроводжує рухова 
активність, як обов’язковий фактор зміцнення здоров’я 
і тим самим формування основ фізичної культури [5, 

7]. Відродження звичаїв оздоровлення, гартування на-
шого народу сьогодні може сприяти розвиткові осо-
бистої культури здоров’я її органічному вплетенню у 
загальну культуру та добробут людей. Принципами 
народної фізичної культури є народність і культуро-
відповідність, природовідповідність, самодіяльність 
людей. Вони повинні бути реалізовані при формуван-
ні основ фізичної культури вчителя-предметника. Рі-
вень особистої фізичної культури вчителя може бути 
визначений за допомогою контрольних якісних показ-
ників, які слугують критеріями оцінки фізичної куль-
тури і охоплюють такі аспекти [7]:

знання основних правил проведення самостійних • 
тренувальних занять, прийомів елементарного 
контролю свого фізичного стану, дозування, змісту 
й призначення простих гартувальних процедур;
вміння провести ранкову гігієнічну гімнастику, фіз-• 
культпаузу, фізкультхвилинку, індивідуальне трену-
вальне заняття;
вміння організувати спортивну або рухливу гру;• 
володіння основами техніки і тактики різних спор-• 
тивних вправ, прийомів, дій;
різнобічна фізична підготовленість на рівні вікових • 
нормативів;
систематичне проведення ранкової гімнастики, • 
участь у колективних тренувальних заняттях, регу-
лярне проведення самостійних занять;
постійна зацікавленість підвищенням рівня своєї фі-• 
зичної підготовленості і загартованості організму;
знання цікавих фактів з історії спорту і прикладів • 
досягнень у вдосконаленні здоров’я людей засоба-
ми фізичної культури і спорту;
знання побіжних спортивних подій у місті, країні, • 
за кордоном.

Засвоєння теоретичних знань скорочує шлях на-
вчального пізнання, оскільки, оперуючи сформовани-
ми і чітко обґрунтованими науковими положеннями, 
вчитель звільняється від необхідності деталізованих 
доказів, а учні – від необхідності перевірки на практи-
ці достовірності запропонованих їм знань [5].

Вчитель повинен стати носієм фізкультурної про-
світи учнів. Для цього потрібна реалізація індивідуаль-
ного підходу до кожного учня [7]. Процес підготовки 
вчителя у вузі орієнтований на розвиток в поєднанні 
його загальної культури, відповідних знань, навичок, 
умінь, творчих здібностей з фізичною працездатніс-
тю, фізичною культурою [6]. 

Багато авторів [1, 2, 5, 7] наголошують, що вчи-
тель повинен вміти пояснювати кожну вправу, щоб 
учні засвоїли назву вправи, техніку виконання та її 
позитивний вплив на організм. Навчальна інформація 
повинна бути доступною і цікавою для дітей, супро-
воджуватися позитивними емоціями, використанням 
ігрових елементів, фольклору. Тому аспекти форму-
вання фізичної культури вчителя мають розглядатись 
у зв’язку з досягненням фізичного, психічного, духо-
вного та соціального здоров’я. 

Формування особистої фізичної культури вчителя-
предметника повинно проходити з врахуванням 
навчально-пізнавальних, процесуальних, результа-
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тивних, оціночних, соціально-значимих та мотивів 
благополуччя, що дасть змогу через процес фізичного 
виховання поєднати тілесний та духовний розвиток 
дитини.

В професійній підготовці вчителя повинні мати 
місце знання і вміння, котрі необхідні для проведен-
ня різних форм фізичного виховання з дітьми, а саме: 
організація ранкової гігієнічної гімнастики, фізкуль-
турної паузи, рухливих ігор, прогулянок, екскурсій, 
походів та різних спортивних заходів [7].

Крім того, не менш важливим є правильне вико-
ристання засобів, методів і організаційних форм фі-
зичного виховання школярів, для того, щоб сприяти 
зміцненню здоров’я, загартуванню, формуванню пра-
вильної постави, сприяти вихованню фізичних якос-
тей, прищеплювати інтерес до систематичних занять 
фізичними вправами [3].

Основними складовими фізичної культури осо-
бистості вчителя, які визначають його професійно-
педагогічну діяльність, на думку М.Я.Віленського та 
Р. С. Сафіна, слід вважати [ 2 с. 34]:

1. Фізкультурно-спортивну діяльність (пізнаваль-
на, організаторська, пропагандистська, інструктивно-
педагогічна, суддівська, самовдосконалення);

2. Мотиваційно-ціннісні орієнтири. Виявляються у 
вмінні мотивувати свої інтереси, переконання, потре-
би, прагнення досягти фізичної досконалості.

3. Фізичне вдосконалення (рухові вміння, рухо-
ві навички, фізичний розвиток, фізична підготовле-
ність). Виявляється у власній фізичній досконалості 
де передбачається такі рівні здоров’я і фізичного роз-
витку, котрі дозволяють особистості успішно брати 
участь в корисних для суспільства видах діяльності.

Фізична культура відіграє важливе значення в ре-
жимі праці та відпочинку студентів. Згідно з цим по-
ложенням, використання засобів фізичної культури 
для підготовки студентів до майбутньої педагогічної 
діяльності вимагає певного акцентування фізично-
го виховання до потреб обраної спеціальності. Саме 
тому у вищих навчальних закладах, зокрема в педа-
гогічних, велике значення надається професійно-
прикладній фізичній підготовці, в основі якої закла-
дено процес розвитку фізичних якостей і оволодіння 
необхідними руховими навичками. Отже, фізична під-
готовка є комплексом прикладних знань, фізичних і 
спеціальних умінь та навичків, які спрямовані на за-
безпечення ефективної адаптації організму людини 
до професійної діяльності. Головним завданням щодо 
підвищення якості підготовки спеціалістів є вдоско-
налення навчального процесу у педагогічних навчаль-
них закладах. Однак, повноцінне використання спеці-
альних знань, професійних навичків можливе тільки 
при доброму стані здоров'я, високій працездатності 
спеціалістів, що можуть бути придбаними під час ре-
гулярних і спеціально організованих занять з фізич-
ного виховання.

Висновки.
Підсумовуючи вище викладене, можна зробити 

наступні висновки:
1. Особлива роль у професійній підготовці вчителів-

предметників належить фізичному вихованню, що 
забезпечує високу працездатність і творче довголіття 
педагогічних кадрів, можливість професійно пра-
цювати без психофізичних перевантажень, розши-
рюючи діапазон соціальної активності педагога. Під 
професійною спрямованістю фізичного виховання 
майбутнього педагога мається на увазі комплексний 
психолого-педагогічний вплив на його особистість. 

2. Фізична культура є частиною передової культури, 
набутком всього народу, яка виражається ступе-
нем розвитку її фізичних і духовних сил, рухових 
навичок та здоров’я. Це потужний засіб не тільки 
фізичного вдосконалення та оздоровлення, але 
також і виховання соціальної, трудової, творчої 
активності громадян. І лише при сформованій 
особистій фізичній культурі педагога можливо про-
водити роботу з фізичного виховання.

3. Фізична культура майбутнього педагога 
характеризується якісним рівнем фізичного розвит-
ку та фізичної освіти спрямованих на саморозви-
ток, зміцнення власного здоров’я і здоров’я учнів, 
дотримання здорового способу життя.

4. Особиста фізична культура вчителя є найважливішою 
основою формування позитивного ставлення учнів 
до фізичного виховання.
У подальших дослідженнях передбачається визна-

чити роль професійно-прикладної фізичної підготов-
ки (ППФП) у формуванні особистої фізичної культу-
ри майбутніх вчителів-предметників.
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Людський капітал та його формування в системі вищої освіти

Борова Т.А.
Харківський національний економічний університет

Анотації:
Проаналізовано поняття людський 
капітал у контексті вищого на-
вчального закладу. Виокремлено 
та охарактеризовано складові люд-
ського капіталу з огляду на науково-
педагогічного працівника вищого 
навчального закладу. Розглянуто 
фактори людського капіталу. Визна-
чено поняття капіталу вищого на-
вчального закладу. Описано важелі 
впливу на формування людського 
капіталу у вищому навчальному 
закладі. Узагальнено основні еле-
менти людського капіталу та шляхи 
його формування у системі вищого 
навчального закладу.

Боровая Т.А. Человеческий капитал и 
его формирование в системе высшего 
образования. Проанализировано понятие 
человеческий капитал в контексте высшего 
учебного заведения. Выделены и охарак-
теризованы составляющие человеческого 
капитала с учетом научно-педагогических 
сотрудников высшего учебного заведения. 
Рассмотрены факторы человеческого ка-
питала. Дано определение человеческого 
капитала высшего учебного заведения. 
Описаны способы воздействия на форми-
рование человеческого капитала в высшем 
учебном заведении. Обобщены основные 
элементы человеческого капитала и пути 
его формирования в системе высшего 
учебного заведения. 

Borova T.A. Human capital and its 
development in the context of higher 
education. The article analyzes the 
concept of human capital in the context 
of higher education. The components of 
human capital are identified and charac-
terized in the sphere of the University’s 
teachers’ staff. The important factors of 
human capital are considered. The defi-
nition of the higher school human capital 
is given. The components that can influ-
ence on human capital development in 
higher school are described. The basic 
elements of human capital and ways of 
its formation in the system of higher edu-
cation are singled out. 
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Вступ. 1

Одна з ключових тенденцій XXI століття – 
становлення епохи «розумної» економіки, інноваційної 
економіки, де інноваційна економіка є економікою 
знань й високоякісного людського капіталу. Така 
економіка місить складові, які необхідно створювати 
й розвивати до конкурентноздатного рівня за 
світовими критеріями серед них значне місце мають: 
освіта, наука, людський капітал у цілому, включаючи 
високу якість життя й фахівців вищої кваліфікації 
тощо [8]. Вона змушує переглянути місце людини 
в системі соціально-економічних відношень, де 
людину порівняли з нематеріальним активом, що 
володіє раціональною економічною поведінкою зі 
здатністю до саморегулювання і саморозвитку. Таким 
чином, визначення людини як капіталу відбувається в 
економічному секторі, зокрема, доцільно розглянути 
освітню сферу. Реформування національної освіти, 
складовою якої є розвиток ринку освітніх послуг, 
відбувається в Україні дуже суперечливо. На наш 
погляд, необхідно виокремити протиріччя, які 
створюють основу формування людського капіталу у 
вищому навчальному закладі, а саме: між необхідністю 
формування і розвитку людського капіталу у системі 
вищої освіти з урахуванням потреб суспільства та 
умовами праці професорсько-викладацького складу 
вищого навчального закладу; між необхідністю 
ефективного використання людського капіталу у 
системі вищої освіти і недостатньою розробленістю 
методичних підходів до його оцінювання.

Наявність цих суперечностей призводить до 
зниження ефективності роботи вищих навчальних 
закладів. Таким чином, необхідно з’ясувати 
шляхи підготовки конкурентоздатних фахівців, 
підвищення рівня мотиваційної діяльності та 
адаптації викладачів щодо нових вимог суспільства. 
Іншими словами, приділити значну увагу створенню 
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такої інфраструктури, яка б дозволила використати 
накопичені досвід і знання у виробництві й при наданні 
послуг. Створення такої інфраструктури ґрунтується, 
значною мірою, на основі людського капіталу. 

Поняття людського капіталу вивчалося в 
економічній сфері такими вченими як: Т. Шульцем, 
Дж. Кендриком, У. Петті, А. Смітом, Г. Беккером, Е. 
Денісоном, М. Армстронгом, Е. Доланом, Д. Ліндсей, 
С. Фішером, Р. Дорнбушом, Р. Шмалензі. Людський 
капітал у вищому навчальному закладі розглядали з 
економічної точки зору О. Грішнова, Н. Верхоглядова, 
Т. Харчук.

Робота виконана за планом НДР Харківського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − аналіз поняття людський 

капітал у контексті вищого навчального закладу. 
Завданням є виокремити та охарактеризувати складові 
людського капіталу з огляду на науково-педагогічного 
працівника вищого навчального закладу. У ході 
дослідження використовувався метод теоретичного 
аналізу та контент-аналізу. 

Результати дослідження.
Інноваційний підхід до управління освітою та 

підвищення ролі якості освіти, що забезпечують ви-
соку конкурентоздатність й ефективне управління 
навчальним процесом, вимагають переогляду ролі та 
значення науково-педагогічних працівників у системі 
вищого навчального закладу з огляду на сучасне ін-
формаційне суспільство. Г. Єльникова зазначає, що «у 
інформаційному суспільстві грошовий капітал посту-
пово витискується людським капіталом. Отже, сучас-
на побудова будь-якої організації має відштовхуватися 
від людського ресурсу. Від людини – до організації, 
її структури і механізму» [6, с. 31]. Категорія «люд-
ський капітал» сформувалась у результаті тривалого 
історичного розвитку суспільних відносин з приводу 
використання людських здібностей та накопичення 
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певних загальнолюдських наукових цінностей [2, с. 
7]. Особливе значення у процесах розвитку людського 
капіталу мали ментальність і культура народу – осно-
ва формування етики праці. Ментальність і культура 
є одними з найважливіших складових накопиченого 
народом національного людського капіталу і вважа-
ється провідним чинником розвитку та генеруван-
ня інновацій. Отже, у системі людського капіталу 
людина виступає ключовою ресурсною силою, що 
створює основні блага в організації. У понятті «люд-
ський капітал» смислоутворюючим елементом є сло-
во «капітал». Словник визначає капітал (сapital від. 
лат. сapitalis – головний) у широкому смислі як аку-
мульована (сукупна) сума товарів, статків, активів, які 
використовуються для отримання прибутку, багатств. 
Капітал в економіці є одним із чотирьох основних 
факторів виробництва, які створені людьми для того, 
щоб з їхньою допомогою виробляти інші товари або 
послуги. У сучасній економіці розрізняють фізичний 
капітал (виробничий капітал), природній капітал та 
людський капітал [11]. Таке визначення капіталу має 
осучаснений характер і включає не тільки виробни-
цтво товарів, а й надання послуг, що є основною фор-
мою діяльності у сфері освіти, а також людський капі-
тал виокремлюється як різновид капіталу. Як зазначає 
О. Грішнова, людський капітал визнаний найцінні-
шим ресурсом, набагато важливішим, ніж природні 
ресурси або накопичене багатство. Саме людський 
капітал, а не матеріальні засоби виробництва, є наріж-
ним каменем конкурентоспроможності, економічного 
зростання і ефективності [3]. С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. 
Шмалензі наголошують на тому, що поняття людсько-
го капіталу було введено для пояснення того, чому 
освіта та досвід впливають на оплату праці, а також 
для пояснення того, як визначити рівень освіти, яку 
отримують люди [12, с. 302]. Такий підхід, на нашу 
думку, цілком пояснює доцільність розглядання люд-
ського капіталу в системі вищого навчального закладу 
та вищої освіти в цілому. 

Людський капітал (human capital) визначається у 
формі інтелектуальних здібностей та практичних нави-
чок, що набуті у процесі освіти та практичної діяльнос-
ті людини [2]. В економічній науці – це здатність лю-
дей до участі у процесі виробництва [11]. Проте, таке 
тлумачення не повністю розкриває суть поняття люд-
ського капіталу, тому, вважаємо за необхідне, проаналі-
зувати визначення цього поняття різними науковцями, 
виокремлюючи особливості його у сфері освіти.

У. Петті, який вперше спробував оцінити грошову 
вартість виробничої якості людини, визначав людину 
або її здібності як капітал [10]. А. Сміт, у свою чер-
гу, розглядав виробничі якості працівника як рушійну 
силу економічного процесу [10]. Г. Беккер, визначав 
людський капітал як наявний у кожного запас знань, 
навичок та мотивації. Дослідник вважав, що одним з 
найбільш важливих уявлень в аналізі людського капі-
талу є розмежування між загальною освітою і спеці-
альною підготовкою, або між загальними знаннями 
(які можуть використовуватися на будь-яких фірмах) 
та специфічними знаннями (які можуть використо-

вуватися на фірмі, яка їх надає) [1, с. 593]. Дж. Кен-
дрик, розглядаючи інвестиції і капітал, підкреслював 
своєчасність виокремлення людського капіталу як 
необхідного при розгляданні різних видів інвестицій і 
капіталу. Доречно зазначити, що освіту та професійну 
підготовку науковець розглядав як форму неречових 
інвестицій [7, с. 37−44]. 

Е. Долан і Д. Ліндсей визначають людський капі-
тал як капітал розумових здібностей, що є у людини 
не тільки від народження, а й здобуваються внаслідок 
«формального» навчання, освіти або на основі прак-
тичного досвіду. [5, с. 255–256]. С. Фішер, Р. Дорн-
буш, Р. Шмалензі тлумачать людський капітал як міру, 
що втілена у людські здібності приносити прибуток. 
Людський капітал містить природжені здібності і 
талант людини, а також освіту та здобуту кваліфіка-
цію [12, с. 303]. Е. Денісон визначав прогрес знань 
як джерело економічного росту [4, с. 519]. М. Крит-
ський визначає «людський капітал» як самозбагачен-
ня життєдіяльності людей, що реалізується у якості їх 
життя [9, с. 117]. Т. Харчук визначає людський капі-
тал як соціально-економічну категорію, що є сукуп-
ністю творчих здібностей, знань, умінь, особистих 
якостей і психологічних властивостей людини як 
його власність і накопичується за рахунок інвестицій 
та може використовуватися для отримання прибутку. 
При цьому людський капітал є джерелом доходів не 
лише у вигляді грошових надходжень, а й нематері-
альних благ таких як моральне задоволення, підви-
щення соціального престижу, психологічна рівновага, 
можливість інтелектуального розвитку [13, с. 14]. О. 
Грішнова визначає людський капітал як сформований 
або розвинений в результаті інвестицій і накопичений 
людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, на-
вичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано 
використовується в тій чи іншій сфері суспільного ви-
робництва, сприяє зростанню продуктивності праці й 
завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробіт-
ків) його власника [3]. 

Таким чином, з наведених визначень людського 
капіталу можна зробити висновок, що під людським 
капіталом науковці розуміють певний запас здоров'я, 
знань, навичок, здібностей, мотивацій, який сформо-
ваний у результаті їх накопичень і який доцільно ви-
користовувати для отримання певних благ, він також 
сприяє зростанню продуктивності праці, з одного 
боку, і приводить до зростання заробітків (доходів) 
його власника. Все це стимулює подальший внесок у 
людський капітал, що призводить до зростання заро-
бітків, а значить і одного з механізмів мотивації для 
працівників. Деякі дослідники вважають за потрібне 
вносити в це тлумачення не тільки знання та навички, 
які людина накопичує на робочому місці та під час осві-
ти, але й фізичні, психологічні, світоглядні, суспільні, 
культурні якості і здібності людей, що значною мірою 
також впливають на результативність праці і психоло-
гічний стан людини [12, 13]. Розглядаючи тлумачен-
ня людського капіталу можна виділити сутнісні його 
характеристики, які є важливими при розробці нами 
моделі професійного розвитку науково-педагогічного 
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працівника вищого навчального закладу. Отже, такі 
якості як здоров'я, знання, навички, здібності, мо-
тивація є основними, які необхідно враховувати при 
оцінюванні роботи науково-педагогічного працівника 
з точки зору людського капіталу вищого навчального 
закладу. На наш погляд, важливим фактором є про-
фесійна компетентність, яка містить не тільки зна-
ння, уміння та досвід роботи, а й особистісні якості та 
відношення до роботи, тому доцільно її ураховувати 
у людський капітал, з цієї позиції, можна доповнити 
визначення людського капіталу вищого навчального 
закладу, а саме: людський капітал вищого навчально-
го закладу, ми розуміємо, як соціально-економічну ка-
тегорію, що є сукупністю сформованих або набутих у 
результаті інвестицій професійних компетентностей, 
запасу здоров’я та мотивації, які можуть використову-
ватися для отримання прибутку, включаючи нематері-
альні блага. Таким чином, до основних активів люд-
ського капіталу відносяться здоров’я, знання, вміння, 
кваліфікація, компетентність, цінні ділові якості, тру-
дова і навчальна мотивація, інформованість, висока 
здатність використовувати людський капітал. З огляду 
на зазначене вище, доходимо висновку, що людський 
капітал має свої особливості формування та розвитку, 
зокрема у системі вищого навчального закладу. 

Задля розуміння важелів впливу на формування 
людського капіталу у вищому навчальному закладі, 
необхідно виокремити основні елементи людського 
капіталу та шляхи його формування. До основних 
елементів, як було зазначено, відносяться професійна 
компетентність та мотивація. Формування людського 
капіталу відбувається на основі постійного накопи-
чення знань, що забезпечує безперервний розвиток 
професійної компетентності науково-педагогічного 
працівника та подальший саморозвиток особистості. 
Мотиваційний аспект також відіграє важливу роль у 
праці людини. Створення активної, диференційованої 
мотиваційної системи, яка відображає потреби викла-
дача є необхідною умовою розвитку людського капіта-
лу. Метою формування людського капіталу у вищому 
навчальному закладі є забезпечення достатнього рів-
ня професійно-ділових якостей науково-педагогічних 
працівників, які необхідні для підготовки фахівців. 

Задля більш повного розуміння використання люд-
ського капіталу у вищому навчальному закладі, необ-
хідно зазначити, що поняття «людський капітал» роз-
глядається за трьома рівнями:

на особистісному рівні людським капіталом назива-• 
ються знання та навички, які людина здобула шля-
хом освіти, професійної підготовки, практичного 
досвіду, (використовуючи при цьому природні зді-
бності) і завдяки яким вона може надавати цінні ви-
робничі послуги іншим людям. На цьому рівні люд-
ський капітал можна порівняти з іншими видами 
особистої власності (майно, гроші, цінні папери), 
яка приносить доходи, і ми називаємо його особис-
тим, або приватним, людським капіталом;
на мікроекономічному рівні людський капітал являє • 
собою сукупну кваліфікацію та професійні здібнос-

ті всіх працівників підприємства, а також здобутки 
підприємства у процесі ефективної організації пра-
ці та розвитку персоналу. На цьому рівні людський 
капітал асоціюється з виробничим та комерційним 
капіталом підприємства, бо прибуток отримується 
від ефективного використання всіх видів капіталу;
на макроекономічному рівні людський капітал вклю-• 
чає накопичені вкладення в такі галузі діяльності, 
як освіта, професійна підготовка і перепідготовка, 
служба профорієнтації та працевлаштування, оздо-
ровлення тощо, є суттєвою частиною національного 
багатства країни, і ми називаємо його національним 
людським капіталом. Цей рівень включає в себе всю 
суму людського капіталу всіх підприємств та всіх 
громадян держави (за виключенням повторного ра-
хунку), так само, як і національне багатство вклю-
чає в себе сукупне багатство всіх громадян і всіх 
юридичних осіб [3, 13].

Таким чином, таке розуміння сутності людського 
капіталу показує ієрархічність зв’язків між рівнями 
та безумовно пояснює шляхи узгодження та управ-
ління на кожному рівні. У нашому дослідженні нами 
здебільшого розглядається особистісний рівень як 
основна складова мікроекономічного рівня людського 
капіталу вищого навчального закладу. 

Людський капітал підприємства (організації) скла-
дається з ряду чинників, до яких входять соціально-
економічний, економічний, демографічний, соціально-
демографічний, правовий та екологічний [2, с. 14]. 
Ми розглядаємо соціально-економічний чинник, що 
містить: рівень загальної освіти та професійної підго-
товки працівників вищого навчального закладу, стан 
їх здоров’я та культури, систему стимулювання пра-
ці, рівень розвитку соціальної інфраструктури вищо-
го навчального закладу, рівень техніко-економічного 
розвитку вищого навчального закладу.

З цих позицій можна розглянути складові люд-
ського капіталу у системі вищого навчального за-
кладу, які включають, за визначенням Т. Харчук, три 
взаємопов’язані елементи: організаційний капітал, 
інформаційний капітал та соціальний капітал, поєд-
нання яких дає людський капітал вищого навчально-
го закладу (людський капітал студентів, випускників 
та викладачів, які мають специфічний та загальний 
людський капітал). До організаційного капіталу від-
носяться інституційні (освітні) заклади, до інформа-
ційного – економіка знань і соціальний капітал, що 
наповнює суспільство [13]. Ми поділяємо думку Т. 
Харчук щодо доцільності у контексті вищого навчаль-
ного закладу, диференціювати людський капітал на 
загальний та специфічний. Дослідник зазначає, що 
якщо максимальний ефект від використання людсько-
го капіталу досягається у певній організації, то він є 
специфічним. Специфічність людського капіталу за-
лежить від можливостей знайти йому альтернативні 
варіанти використання без зниження його можливої 
ефективності. Застосування такого людського капіта-
лу в інших організаціях пов’язане з витратами [13]. 
Таким чином, міра специфічності людського капіта-
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лу визначена зниженням цінності при використанні 
в іншому місці. Структура специфічного людського 
капіталу має зв’язок зі структурою інвестицій, про-
фесійною компетентністю та мотивацією науково-
педагогічних працівників. Отже, специфічний люд-
ський капітал у системі вищої освіти включає тільки 
ті знання науково-педагогічних працівників, які при-
таманні конкретному вищому навчальному закладу, 
таким чином він відображає рівень загального люд-
ського капіталу, який характеризує стан системи ви-
щої освіти. 

На наш погляд, таке розуміння специфічності люд-
ського капіталу пояснює ефективність розвитку про-
фесійної діяльності науково-педагогічних працівни-
ків у конкретному вищому навчальному і на робочому 
місці. Хоча, взаємодія викладачів різних навчальних 
закладів призведе до збагачення як загального, так і 
специфічного людського капіталу, що відбувається 
через постійну участь науково-педагогічних праців-
ників у різних видах конференцій, семінарів, круглих 
столів тощо. 

Вважаємо, що важливою і специфічною для кож-
ного вищого навчального закладу, без сумніву, є вза-
ємодія науково-педагогічного працівника і студента. 
Найважливішим фактором у виробництві знань і май-
стерності є праця викладача та студентів, де працею 
викладача можна вважати виробничими послугами 
людського капіталу. Отже, саме співпраця є основою 
набуття необхідних компетентностей як студентів, 
так і викладачів. Саме діяльність, яка побудована на 
діалозі є найбільш продуктивною, тому що в цьому 
випадку розкривається мотивація у діяльності, як із 
боку викладача, так і з боку студента. Узгодження їх 
дій призведе до підвищення якості роботи. Ефектив-
ність роботи науково-педагогічного працівника також 
залежить від наявності та рівня сформованості про-
фесіональних компетенцій, кваліфікації, умов праці 
і життя, людських та моральних якостей, загальної 
культури. Всі ці якісні характеристики впливають на 
підготовку студентів. 

Таким чином, науково-педагогічні працівники є 
основними носіями людського капіталу у сфері ви-
щого навчального закладу і можуть розглядатися як 
накопичене багатство знань, що виражається у сукуп-
ності професійних компетенцій, культури, здоров’я та 
мотивації. 

Розвиток науково-педагогічних працівників ви-
щого навчального закладу робить основний внесок 
в успішне досягнення організаційних цілей. Інвес-
тування у їх розвиток вигідне для всіх зацікавлених 
осіб вищого навчального закладу, тому що воно стає 
джерелом їх конкурентоздатності. Розвиток науково-
педагогічних працівників повинен бути пов’язаний з 
показниками їх роботи, спрямований на покращення 
корпоративних, функціональних, командних та інди-
відуальних показників і, тим самим, робити основний 
внесок у досягнення кінцевих результатів всіх учасни-
ків навчально-виховного процесу вищого навчально-
го закладу. Також розвиток спрямований на постійне 
удосконалення і самовдосконалення у професійному 

плані. Проте, необхідно зазначити, що такий розвиток 
має місце тільки у тих вищих навчальних закладах, де 
людина відчуває підтримку керівництва і колег. 

Висновки.
Таким чином, розглянувши основні чинники люд-

ського капіталу вищого навчального закладу можна 
визначити шляхи його розвитку. Ефективне управ-
ління оптимізує цей процес, що призводить до підви-
щення продуктивності у роботі науково-педагогічних 
працівників та позитивно впливає на якість освітніх 
послуг. Також визначені вище основні складові люд-
ського капіталу дають розуміння того, що саме необ-
хідно розвивати науково-педагогічному працівнику 
у своїй діяльності, щоб бути конкурентоздатним на 
рину праці. Знання основних складових людського 
капіталу є також необхідним для керівників різних 
підсистем вищого навчального закладу, тому що ді-
яльність тоді буде узгоджуватися між керівником і 
працівником на взаємовизначених цілях, що зробить 
її більш продуктивною. Поняття людського капіталу 
у системі вищого навчального закладу знаходиться 
на початковій стадії дослідження, на нашу думку, до-
цільним є продовження вивчення його особливостей у 
контексті вищого навчального закладу. 
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Анотації:
Розкрито теоретико-методичні 
аспекти методики уроків фізичної 
культури з елементами таеквон-
до як новітньої технології в галузі 
фізичного виховання і спорту. В 
експерименті взяли участь 112 
учнів 8-9 класів. Визначено, що 
введення в навчальний про-
цес загальноосвітньої школи 
елементів бойових мистецтв 
може бути профілактичним за-
собом щодо порушень опорно-
рухової, серцево-судинної та 
дихальної систем їх організму. 

Гаврилюк В.А. Особенности методики 
уроков физической культуры с использо-
ванием элементов таеквон-до. Раскрыто 
теоретико-методические аспекты методики 
уроков физического воспитания с использо-
ванием элементов таеквон-до как новейшей 
технологии в отрасли физического воспитания 
и спорта. В эксперименте принимали участие 
112 учеников 8-9 классов. Определено, что 
введение в учебный процесс общеобразова-
тельной школы элементов боевых искусств 
может быть профилактическим средством от-
носительно опорно-двигательной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организма.

Gavrilyk V.O. The peculiarities of the 
methods of PE classes using the ele-
ments of the taekwon do. Theoretical 
and methodological aspects of the meth-
ods of PE classes using the elements of 
the taekwon-do do of innovated tech-
nologies in education in the sphere of 
physical education and sport have been 
examined. In research took part 112 
pupils of 8-9 classes. It is defined that 
introduction in educational process ele-
ments of martial arts will have an impact 
on locomotor apparatus, vascular and 
respiratory systems of an organism.

Ключові слова:
освіта, виховання, фізична 
культура, таеквон-до.

образование, воспитание, физическая куль-
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Вступ.1

Фізичне виховання як педагогічна система фізично-
го вдосконалення людини виступає як ключове поняття 
фізичної культури та виховання в цілому, і є запорукою 
розкриття потенційних можливостей дитячого організ-
му, профілактики захворювань тощо [1, 3, 4, 6].

У сучасних соціально-економічних умовах зрос-
тає необхідність більш повного використання мож-
ливостей система фізкультурної освіти дітей і молоді 
для їхньої підготовки до самостійного життя. Ревізія 
шкільних програм з предмету “Фізична культура” у 
структурі сучасної середньої освіти вимагає виперед-
жальної розробки прогресивних, методично виправ-
даних концепцій і педагогічних технологій та оволо-
діння ними вчителями фізичної культури [2, 5].

Обсяги фізичних навантажень, що отримують 
школярі на уроках фізкультури, недостатні для іс-
тотного підвищення функціонального стану їх орга-
нізму. При традиційній орієнтації уроку на один вид 
спорту, або його окремі елементи, досягнення опти-
мального навантаження неможливе в силу швидкого 
психічного стомлення від одноманітної діяльності, 
малої варіативність фізичних вправ, відсутності за-
цікавленості учнів в такому виді діяльності тощо. 
Низькі функціональні показники кардіореспіраторної 
і м’язової систем і як наслідок задовільний та незадо-
вільний середній рівень фізичного розвитку школярів 
показують, що використання традиційних засобів і 
методів у рамках діючої шкільної програми по фізич-
ному вихованню не призводить до істотних позитив-
них зрушень показників їхнього фізичного здоров’я. 
Зокрема, ці загальнопедагогічні аспекти висвітлені в 
працях В. Ареф’єва, Б. Ашмаріна, Е. Вільчковського, 
М. Зубалія, С. Сінгаєвського, Б. Шияна та ін.

Робота виконана згідно плану НДР Житомирського 
інституту Міжрегіональної академії управління пер-
соналом та кафедри медико-біологічних і валеологіч-
них основ охорони життя та здоров’я Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
© Гаврилюк В.А., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в теоретичному об-

ґрунтуванні та експериментальній перевірці ефектив-
ності методики проведення третього уроку фізичної 
культури з елементами таеквон-до в загальноосвітній 
школі та визначення необхідних педагогічних і мате-
ріальних умов для її впровадження. 

Актуальність проблеми та різні підходи до її ви-
рішення обумовили наші дослідницькі завдання щодо 
пошуку нових підходів до викладання фізичної куль-
тури в школі. Зокрема, ми намагалися забезпечити 
оптимальне навантаження школярів 8-9 класів, зни-
зити швидке психічне стомлення від одноманітної ді-
яльності на уроці, забезпечивши варіативність фізич-
них вправ елементами таеквон-до, та викликати в них 
інтерес до уроків фізичного виховання. 

Результати дослідження.
У нашому дослідженні проводилась робота по 

впровадженню та експериментальній перевірці мето-
дики проведення третього уроку фізичної культури з 
елементами таеквон-до в експериментальних класах; 
оцінювався її оздоровчий та розвиваючий ефект, за ре-
зультатами виконання тестових завдань, в порівнянні 
з контрольними класами; вивчався вплив цих уроків 
на формування позитивної мотивації учнів на само-
стійні зайняття фізичними вправами у вільний час.

Основною експериментальною базою була визна-
чена загальноосвітня школа №5 . У формувальному 
експерименті взяли участь 112 учнів 8-9 класів.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, 
що показана можливість використання нетрадицій-
них методик організації уроків фізичної культури для 
підвищення зацікавленості учнів ними та збільшення 
обсягу самостійних занять фізичною культурою і, як 
наслідок, покращення рівня соматичного здоров’я й 
рівня фізичного розвитку. 

Теоретичний матеріал експериментальних уроків 
органічно поєднувався з практичною діяльністю, щоб 
не відволікати учнів від рухової активності. Окремі 
теоретичні дані подавалися у вигляді коротких пові-
домлень на початку уроку. Гігієнічні вимоги до занять 



24

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

фізичними вправами викладалися в процесі їх вивчен-
ня. Техніка виконання фізичних вправ і правила без-
пеки здійснювалися в процесі їх пояснення. 

У ході формувального етапу експерименту, для 
розвитку сили, застосовувалися методи повторних, 
динамічних зусиль, вправи із зовнішнім опором та 
власним тілом. При цьому учням рекомендувалося 
дотримуватися таких вимог: заняття розпочинати зі 
вправ для дрібних груп м’язів; обов’язково чергувати 
виконання вправ для різних груп м’язів і частин тіла 
протягом одного заняття; поєднувати силові вправи зі 
вправами для розвитку гнучкості; всі фізичні вправи 
виконувати до почуття втоми у відповідних частинах 
тіла [1, 2, 5, 7]. Нововведенням було включення до 
експериментальних уроків фізичної культури навчан-
ня старших підлітків прийомів самозахисту. Учні не 
тільки опановували техніку прийомів самозахисту, а й 
вивчали психологічні та моральні аспекти поведінки в 
критичних ситуаціях, моделювали й шукали прийнят-
ні варіанти виходу з них. Головним було передбачення 
можливих ситуацій, намагання уникнути зіткнення й 
лише за необхідності рішуче діяти проти нападни-
ка [2, 7]. Фізичні вправи з таеквон-до викликали за-
цікавленість учнів експериментальних класів і були 

ефективним засобом спонукання їх до систематичної 
фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Результати експериментальної роботи засвідчили, 
що створення умов і стимулювання розвитку самосві-
домості старших підлітків були важливим чинником 
виховання у них ціннісних орієнтацій здорового спо-
собу життя, внутрішніх мотиваційних установок на 
фізичне самовдосконалення.

Порівняльний аналіз експериментальних даних 
дає підстави стверджувати, що розроблена нами ме-
тодика мала значний вплив на формування у старших 
підлітків умінь фізичного самовдосконалення як важ-
ливого чинника розвитку індивіда. Як свідчать резуль-
тати дослідження, важливою стимулом до самороз-
витку була розробка старшими підлітками позитивної 
Я-концепції, індивідуальної програми фізичного са-
мовдосконалення на засадах здорового способу жит-
тя. Потреба у фізичному самовдосконаленні постійно 
вимагала від кожного учня розвитку вольових якос-
тей, зусиль у подоланні власних недоліків, труднощів, 
що, як свідчать педагогічні спостереження, сприяло 
вихованню у школярів наполегливості, цілеспрямова-
ності, витримки, самодисципліни. Розвиток вольових 
якостей старших підлітків, у свою чергу, сприяв по-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика періодичності самостійних занять фізичними вправами  

учнів 8-9 класів протягом тижня

Періодичність за-
нять на тиждень

Експериментальні класи Контрольні класи
до експер. після експер. до експер. після експер.

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %
0 4 6,5 - - 4 6,3 7 11,0
1 5 8,1 - - 5 7,8 6 9,4
2 9 14,6 7 11,3 9 14,0 9 14,0
3 14 22,5 12 19,4 15 23,5 14 21,8
4 10 16,1 14 22,5 10 15,6 8 12,6
5 14 22,5 16 25,8 15 23,4 14 21,8
6 2 3,2 5 8,0 2 3,1 2 3,1
7 4 6,5 8 13 4 6,3 4 6,3

Всього 62 100 62 100 64 100 64 100
  Х ± δ разів  
на тиждень 3,5 ± 0,47 4,4 ± 0,25 3,5 ± 0,22 3,25 ± 0,25

Рис. 1. Середня періодичності самостійних занять фізичними вправами протягом тижня  
(1 – на початку експерименту; 2 вкінці експерименту) 
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зитивним змінам у напрямі досягнення ними систе-
матичності самостійних занять фізичними вправами, 
про що свідчать дані таблиці 1. А рисунок 1 показує 
середню частоту самостійних занять фізичними впра-
вами протягом тижня до і після експерименту.

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що кількість учнів 
експериментальних класів, які виконували фізичні впра-
ви щоденно, після завершення формувального експери-
менту збільшилося з 6,5 % до 13 %, шість разів на тиж-
день — з 3,2 % до 8 %, п’ять разів — з 22,5 % до 25,8 %, 
чотири рази — з 16,1 % до 22,5 %. Водночас зменшила-
ся кількість старших підлітків, які самостійно займали-
ся фізичними вправами протягом тижня три (з 22,5 % 
до 19,4 %) і два рази (з 14,6 % до 11,3 %). На час за-
вершення дослідження серед учнів експериментальних 
класів не було таких, які самостійно зовсім не займалися 
фізичними вправами або займалися лише один раз на 
тиждень. Водночас у контрольних класах зменшилася 
кількість учнів, які займалися фізичним самовдоско-
наленням п’ять (з 23,4 % до 21,8 %), чотири (з 15,6 % 
до 12,6 %), три (з 23,5 % до 21,8 %) рази на тиждень за 
рахунок збільшення школярів, які самостійно займалися 
фізичними вправами лише один раз на тиждень (з 7,8 % 
до 9,4 %) і зовсім не приділяли уваги цьому аспекту здо-
рового способу життя (з 6,8 % до 11 %).

Цілеспрямована робота в експериментальних кла-
сах щодо запобігання навчального перевантаження 
учнів, розробка старшими підлітками індивідуальних 
режимів дня і програм фізичного самовдосконалення 
сприяли вивільненню резервів часу на збільшення 
тривалості їх самостійної фізкультурно-оздоровчої ді-
яльності, про що свідчать дані таблиці 2.

В експериментальних класах кількість учнів, які 
витрачали на самостійні заняття фізичними вправами 
до двох годин, збільшилася з 6,5 % до 13 %, півтори го-
дини — з 3,2 % до 8,0 %, годину — з 16,2 % до 25,8 %, 
40 хвилин — з 17,7 % до 22,5 % за рахунок зменшення 
кількості школярів, які приділяли цьому компоненту 
здорового способу життя 30 хвилин (з 25,8 % до 16,2 
%), 20 хвилин (з 24,1 % до 14,5 %) або зовсім не за-
ймалися самостійно фізичними вправами.

Педагогічні спостереження, бесіди з батьками, 
співбесіди з учнями за результатами самоаналізу за-
свідчили, що цілеспрямована виховна робота сприяла 
розвитку в учнів експериментальних класів певних 
вольових якостей, наполегливості у подоланні пере-
шкод на шляху до систематичних самостійних оздо-
ровчих занять, фізичного самовдосконалення. При 
цьому, як свідчить аналіз ходу і результатів експери-
менту, в процесі систематичних самостійних занять 

Рис. 2. Середня тривалості кожного самостійного заняття фізичними вправами 
 (1 – на початку експерименту; 2 – вкінці експерименту)

Таблиця 2
Порівняльна характеристика тривалості самостійних занять 

фізичними вправами учнів 8-9 класів 

Тривалість занять (хв)
Експериментальні класи Контрольні класи

до експер. після експер. до експер. після експер.
к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %

0 4 6,5 - - 4 6,3 7 11,0
20 15 24,1 9 14,5 15 23,4 20 31,3
30 16 25,8 10 16,2 16 25,0 17 26,5
40 11 17,7 14 22,5 12 18,7 6 9,3
60 10 16,2 16 25,8 11 17,2 8 12,5
90 2 3,2 5 8,0 2 3,1 2 3,1

120 4 6,5 8 13,0 4 6,3 4 6,3
Всього 62 100 62 100 64 100 64 100

  Х ± δ хв. 33 ± 4 55 ± 4,7 43,6 ± 3,4 39,5 ± 3,6
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Рис. 3. Середнє тижнева тривалості самостійних занять фізичними вправами:  
(1 – експериментальна група; 2 – контрольна група).

фізичними вправами у старших підлітків виникала 
потреба у фізичних навантаженнях відповідної інтен-
сивності, тривалості і характеру. Це вимагало рухової 
активності, за якої щоденне тривале фізичне наванта-
ження поступово ставало стійкою звичкою кожного 
учня експериментального класу. 

Аналіз даних таблиці 2 щодо учнів контрольних 
класів свідчить, що постійні навчальні переванта-
ження, нераціональне використання часу, відсутність 
вихованості ціннісних орієнтацій здорового способу 
життя поступово призвели до скорочення тривалості 
самостійних занять фізичними вправами. Так, кількість 
учнів контрольних класів, які витрачали на самостійні 
заняття фізичними вправами дві чи півтори години, на 
час закінчення дев’ятого класу не змінилася, годину — 
зменши лася з 17,2 % до 12,5 %, 40 хвилин — зменши-
лася з 18,7 % до 9,3 %. Водночас збільшилася кількість 
старших підлітків, які витрачали на фізичне самовдос-
коналення щодня лише 30 хвилин (з 25,0 % до 26,5 %), 
20 хвилин (з 23,4 % до 31,3 %) і зовсім самостійно не 
займалися фізичними вправами (з 6,3 % до 11,0 %).

Рисунок 2  демонструє середню тривалість кож-
ного самостійного заняття фізичними вправами учнів 
обох груп на початку і в кінці експерименту. Добре 
видно значне зростання середньої тривалості занять 
в учнів експериментальної групи. Водночас цей по-
казник в учнів контрольної групи наприкінці експери-
менту навіть дещо знизився.

Дуже демонстративним є розрахунок середнього 
часу, що витрачають учні на самостійні заняття фі-
зичною культурою протягом тижня (рис 3). Так цей 
показник до початку експерименту складав 152, 6 хв. 
у контрольному класі й 115,5 хв. – в експерименталь-
ному. Наприкінці експерименту в контрольному кла-
сі час, що відводили учні на самостійні тренування 
зменшився до 128,4 хв. Тоді як учні експерименталь-
ного класу стали займатися самостійно фізкультурою 
майже у двічі більше – 220 хв. на тиждень.

Такі відмінності не могли не позначитися на дина-
міці показників фізичної підготовленості учнів експе-
риментальних класів, про що свідчать дані наших до-
сліджень, що висвітлені в інших наших публікаціях.

Висновки.
Результати дослідження дали підстави зробити 

висновок про те, що для формування мотивації учнів 
8-9 класів до систематичних занять фізичними впра-
вами ефективними є такі групи методів виховання які 
сприяють різнобічному впливу на свідомість, почуття 
і волю учнів з метою формування у них поглядів і пе-
реконань в необхідності занять фізичними вправами 
(бесіда, розповідь, диспут, приклад); організації ді-
яльності і формуванню досвіду регулярних занять фі-
зичними вправами; стимулюванню поведінки і діяль-
ності учнів, спрямованих на впровадження здорового 
способу життя. Введення в навчальний процес загаль-
ноосвітньої школи елементів бойових мистецтв, на 
наш погляд, може стати запорукою формування і під-
тримки належного здоров’я учнів, і, разом з тим, про-
філактичним засобом щодо порушень опорно-рухової, 
серцево-судинної та дихальної систем їх організму. 

Перспективи подальших досліджень полягають в 
удосконаленні методики навчання елементів східних 
єдиноборств на уроках фізичної культури у 8-9 класах 
та науково-методична робота по запровадженню даної 
методики в 10-11 класах. 
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Методика занять оздоровчою ходьбою та бігом  

у спеціальному навчальному відділенні студенток  
з вегето-судинною дистонією, ускладненою патологією зору

Гацко О.В.
Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Наведено відомості щодо за-
стосування авторської методики 
використання засобів оздоровчої 
ходьби та бігу. У експерименті 
приймали участь 175 студентки. 
Оцінено адаптаційні можливос-
ті серцево-судинної системи та 
зміни фізичної працездатності 
студенток. Визначено динаміку 
показників фізичного розвитку 
студенток. Циклічні вправи ае-
робної спрямованості спільно з 
корегуючими вправами сприя-
ли підвищенню рівня фізичного 
здоров’я студенток з вегето – су-
динною дистонією. Встановле-
но, що таке застосування бігу та 
ходьби в програмі спеціальних 
навчальних відділень з фізично-
го виховання може суттєво ско-
регувати артеріальний тиск, по-
кращити самопочуття студенток.

Гацко Е.В. Методика занятий оздоровитель-
ной ходьбой и бегом в специальном учебном 
отделении студенток с вегето–сосудистой 
дистонией, усложненной патологией зре-
ния. Приведены сведения относительно при-
менения авторской методики использования 
средств оздоровительной ходьбы и бега. В 
эксперименте принимали участие 175 студен-
ток. Оценены адаптационные возможности 
сердечно – сосудистой системы и изменения 
физической работоспособности студенток. 
Определена динамика показателей физичес-
кого развития студенток. Циклические упраж-
нения аэробной направленности совместно с 
корегирующими упражнениями способствова-
ли повышению уровня физического здоровья 
студенток с вегето – сосудистой дистонией. 
Установлено, что такое применение бега и 
ходьбы в программе специальных учебных 
отделений по физическому воспитанию может 
существенно скорректировать артериальное 
давление, улучшить самочувствие студенток.

Gatsko O.V. The technique of les-
sons of health jogging and running 
at special educational department of 
students with vegetative-vascular dy-
stonia complicated by sight pathol-
ogy. The article deals with original meth-
odology of health jogging and running. 
175 students participated in experiment. 
Adaptive possibilities of cardiovascular 
system and changes in physical ability of 
students are assessed in the research. 
Index dynamics of physical state is deter-
mined in the paper. The research focuses 
on the fact that repetitive exercisers with 
aerobics alongside adjusted exercises 
caused the rise in health condition of stu-
dents with vegetative-vascular dystonia. 
It is established that such use of running 
and jogging in the special sturdy depart-
ment’s program of physical exercisers 
can materially correct arterial pressure 
and improve students’ feeling of feet.

Ключові слова:
спеціальне навчальне відділення, 
студентки з вегето-судинною 
дистонією, оздоровчій біг, оздо-
ровча ходьба, рівень фізичного 
здоров’я.

специальное учебное отделение, сту-
дентки з вегето-сосудистой дистонией, 
оздоровительный бег, оздоровительная 
ходьба, уровень физического здоровья.

special educational department, stu-
dents with vegetative-vascular dystonia, 
health running, health jogging, health 
condition.

Вступ.1

За останні 2007-2008 роки в структурі причин 
смертності населення України перше місце посідають 
хвороби систем кровообігу 2007 рік (62,9%), 2008 рік 
(63,5%) [4]. Сучасний стан здоров'я населення Укра-
їни характеризується підвищенням захворюваності, 
насамперед серед людей молодого віку [6]. 

У ВНЗ України навчаються сотні тисяч студен-
ток, значний відсоток яких мають певні вади у ста-
ні здоров’я постійного чи тимчасового характеру, 
пов’язані з недоліками фізичного розвитку і зниже-
ними функціональними можливостями організму. Ці 
недоліки можна усунути за допомогою занять з фізич-
ного виховання, які є важливою складовою частиною 
процесу навчання у вищих навчальних закладах. Фі-
зична культура є ефективним, головне – економічно 
вигідним засобом покращення здоров'я  та основним 
фактором відновлення та зміцнення здоров’я [1, 3].

На думку спеціалістів [2, 5, 7] якісне рішення цієї 
проблеми визначається раціональним використанням 
засобів рекреації та оздоровчої фізичної культури. До 
теперішнього часу визначальною є точка зору, згідно 
якої основною спрямованістю оздоровчих занять має 
бути переважне використання циклічних вправ аероб-
ного характеру у зв'язку з їх впливом на кардіореспі-
раторну систему [7, 8].

Студентам спеціального навчального відділення, в 
силу перенесених захворювань, в більшій мірі, ніж їх 
одноліткам загрожує понижена працездатність. Тому 
підготовка студентів з послабленим здоров'ям до ви-
© Гацко О.В., 2011

сокопродуктивної праці викликає особливе стурбу-
вання фахівців галузі фізичного виховання.  

Тому актуальність досліджень у сфері фізичного 
виховання студентів СНВ передбачає диференційо-
ване викладання практичного матеріалу на заняттях 
фізичного виховання.  

Робота виконана за планом Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка. Тема дисертаційної роботи 
відповідає Зведеному плану науково-дослідницьких 
робіт кафедри теорії і методики фізичної культури 
та спортивної майстерності Київського університету 
імені Бориса Грінченка за темою «Методика диферен-
ціації фізичного виховання у спеціальних медичних 
групах» № державної адміністрації 0105Y007441. Є 
одним з напрямків загально університетської науко-
вої теми : «Теорія та практика професійної підготовки 
вчителів у системі неперервної педагогічної освіти».

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета роботи –  підвищення рівня здоров’я сту-

денток з вегето-судинною дистонією за гіпертонічним 
типом на тлі міопії слабкого ступеню важкості, що 
відносяться до спеціального навчального відділення 
за рахунок  диференційованого застосування автор-
ської програми засобів фізичного виховання аеробної 
спрямованості. 

Завдання досліджень:
Оцінити рівень фізичного здоров’я студен-• 
ток з вегето-судинною дистонією, ускладненою 
патологією зору.
Дослідити адаптаційні можливості серцево-судинної • 
системи та зміни фізичної працездатності студен-
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ток з вегето-судинною дистонією за гіпертонічним 
типом на тлі міопії слабкого ступеню тяжкості в 
результаті застосування авторської програми засобів 
фізичного виховання аеробної спрямованості. 

Методи дослідження. Аналіз і узагальнення літе-
ратурних джерел; експрес – метод визначення рівня 
фізичного здоров’я студенток; методи математичної 
статистики.

Методика дослідження.
У наших дослідженнях взяли участь 93 студентки 

затвердженим діагнозом вегето-судинна дистонія, які 
на підставі даних диспансерних спостережень були за 
кваліфіковані до спеціального навчального відділення 
з дисципліни фізичне виховання, та 82 практично здо-
рові студентки, які за результатами диспансеризації 
були віднесені до основного навчального відділення. 
У 67 студенток з 93, що страждали на прояви вегето-
судинної дистонії за гіпертонічним типом було діа-
гностовано додаткове захворювання – міопія слабкого 
ступеню тяжкості. Гострота зору цієї групи обстежених 
становила у середньому 0,77±0,10 при чому рефракція 
(діоптрії для корекції функції зору) була 2,48±0,29 Д.

На заняттях фізичного виховання, у студенток з ве-
гето – судинною дистонією спеціального навчального 
відділення, застосовувалися циклічні вправи аеробно-
го напрямку з різним  пульсовим діапазоном роботи, 
регулювалася її інтенсивність та комбінувалася з ЗРВ 
і вправами корегуючого напрямку. 

У методиці застосовували індивідуальний підхід з 
урахуванням форми,  ступені й прогресування захво-
рювання. У процесі дослідження нами було визначено 
динаміку показників фізичного розвитку,  функціональ-
ного стану, фізичну підготовленість у студенток.

Результати дослідження.
Застосування  розробленої методики циклічних 

вправ аеробного напрямку спільно з корегуючими 
вправами на заняттях фізичною культурою у Київ-
ському Університеті імені Бориса Грінченка дали на-
ступні результати. 

Провівши комплексну оцінку змін стану фізично-
го здоров’я за методикою проф. Г.Л. Апанасенка, які 

відбулися після застосування комплексної програми з 
фізичного виховання, ми отримали позитивні резуль-
тати, які характеризували зміни його рівнів (функці-
ональних класів). Студентки з експериментальних 
груп підвищили свій рівень (функціональний клас) 
здоров’я з 5 – 8 балів (нижче середнього) до 10 – 15 ба-
лів (середній і вище середнього), тобто навіть в окре-
мих випадках на 2 рівні. У групі практично здорових 
студенток відбувалися приблизно такі самі зміни і ді-
вчата з 10 – 11 балів (середній рівень) підвищили суму 
балів до 11 – 15 (вище середнього). Можна сказати, 
що за показниками, що були включені до цієї методи-
ки оцінки рівня (або функціональний клас здоров’я) у 
студенток експериментальних груп зрівнявся з таким 
у здорових однолітків. У контрольній групі рівень фі-
зичного здоров’я, практично не змінився.

У педагогічному дослідженні визначали адапта-
ційний потенціал системи кровообігу за методикою 
Р.М.Баєвського [5].  Відомо, що перехід від здоров’я 
до хвороби являє собою процес поступового знижен-
ня адаптації організму до умов навколишнього серед-
овища (зменшення адаптаційного потенціалу) [9].

За результатами дослідження до експерименту, у 
експериментальних групах показники адаптаційного 
потенціалу, не більше 2,1 балу відмічалося у першій 
та другій групах – 30,8% та 39,4%, відповідно, що від-
повідає задовільній адаптації до умов навколишнього 
середовища (при високих або достатніх функціональ-
них можливостях організму); напруження механізмів 
адаптації відповідно 42,3% та 27,3%, незадовільна 
адаптація – 26,9% та 19,2%, відповідно (табл. 1).

Після експерименту спостерігалося покращення 
показників адаптаційного потенціалу у експеримен-
тальних групах – 50% відповідало задовільній адап-
тації до умов навколишнього середовища; 30% та 37% 
– напруження механізмів адаптації,  20% та 13% – не-
задовільна. У контрольних цей показник суттєво не 
змінився. 60% відповідало задовільній адаптації; на-
пруження механізмів адаптації – 30% та незадовільна 
адаптація – 10%. (див. табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка показників адаптаційного потенціалу системи кровообігу у студенток з вегето-судинною 
дистонією ЕГ 1,  вегето-судинною дистонією і міопією слабкого ступеня тяжкості ЕГ 2 та КГ 3   

та їх здорових одноліток 4  до і після застосування програми

Адапта-
ційний потенціал

1І
n=26

2
n=33

3
n=34

4 
n=82

до після до після до після до після
Задовільний 
не більше 2,1 бала

8 
30,8 %

13 
50%

14 
39,4%

17
51,5%

17
50%

16
48,8%

41 
50 %

49
59,8%

2,11-3,2 бали  
напруження 
механізмів

11
42,3 %

8
30,8%

8
27,3%

12
36,7%

13
38,2%

14
39,4%

20 
24 %

25
30,5%

3,21-4,3 бали  
незадовільна

7 
26,9 %

5
19,2 %

11
33,3%

4
12,8%

4
11,8%

4
11,8%

21
 26%

8
9,7%

4,31бала і більше 
 зрив адаптації - - - - - - - -
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Аналіз змін рівня адаптаційного потенціалу сту-
денток експериментальних і контрольної групи по-
казав, що застосування індивідуально дозованої про-
грами оздоровчої ходьби і бігу викликало достовірні 
зміни (p<0,05) його рівня у групах обстежених у ці-
лому (рис. 1), що безпосередньо може свідчити про 
покращення функції серцево-судинної системи. 

У контрольній групі і у групі практично здорових 
студенток, які в той самий час проходили кінцеве об-
стеження достовірних змін рівня адаптаційного по-
тенціалу зауважено не було (р>0,05) (див. рис. 1). 

Висновки.
Запропонована методика диференційованої про-

грами з фізичного виховання у ВНЗ містить базовий 
(циклічні вправи аеробної спрямованості) і варіа-
тивний (корегуючі вправи) компоненти, які завдяки 
комплексному впливу цілеспрямовано впливають на 
поліпшення стану здоров’я, підвищення рівня функ-
ціональної підготовленості, розвиток витривалості, як 
базової якості для підвищення фізичної працездатнос-
ті. Результатом педагогічного експерименту з’явилася 
позитивна динаміка  досліджуваних показників екс-
периментальної групи у порівнянні з такими у групі 
контролю.

Поступове і систематичне виконання комплексів 
оздоровчих вправ є самим надійним засобом підтри-
мання високої працездатності та зміцнення здоров’я.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем фізичного вихо-
вання студентів спеціального навчального відділення.
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Рис. 1. Адаптаційний потенціал за Р.М. Баєвським (1987) до (І) та після (ІІ) проведення  
експерименту у групі обстежених студенток з вегето-судинною дистонією (1), вегето-судинною 

дистонією і міопією легкого ступеню тяжкості (2), у контрольній групі студенток з вегето-
судинною дистонією і міопією легкого ступеню тяжкості (3) та у контрольній групі практично 

здорових студенток (4). * – зміни відносно рівня вихідного тестування достовірні (p<0,05).
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Алгоритм реабілітація після первинного  
ендопротезування кульшового суглобу 

Глиняна О.О., Попадюха Ю.А. 
Національний технічний університет України

Анотації:
Розглянуто проблему фізичної ре-
абілітації пацієнтів після ендопро-
тезування кульшового суглобу. У 
дослідженні приймали участь 42 
пацієнти віком від 56 до 72 років 
після ендопротезування кульшо-
вого суглобу. Розроблено алго-
ритм послідовного застосування 
засобів фізичної реабілітації на 
післяопераційному етапі. Разом 
з іншими методами особлива 
увага приділялася тренажерам 
для пасивної розробки суглобу. 
Результати дослідження довели 
необхідність застосування алго-
ритму фізичної реабілітації після 
ендопротезування кульшового су-
глобу. Встановлено, що запропо-
нований нами алгоритм фізичної 
реабілітації  сприяв послідовнос-
ті, упорядкуванню та покращенню 
стану пацієнтів основної групи за 
шкалою Harissa на 12 балів. 

Глиняная О.А., Попадюха Ю.А. Алго-
ритм реабилитации после первичного 
эндопротезирования тазобедренного 
сустава. Рассмотрена проблема физи-
ческой реабилитации пациентов после 
эндопротезирования тазобедренного суста-
ва. В исследовании принимали участие 42 
пациента в возрасте от 56 до 72 лет после 
эндопротезирования тазобедренного суста-
ва. Разработан алгоритм последовательного 
применения средств физической реабили-
тации на послеоперационном этапе. Вместе 
с другими методами особенное внимание 
уделялось тренажерам для пассивной раз-
работки сустава. Результаты исследования 
подтвердили необходимость применения 
алгоритма физической реабилитации после 
эндопротезирования тазобедренного суста-
ва. Установлено, что предложенный нами 
алгоритм физической реабилитации  спо-
собствовал последовательности, упорядо-
чиванию и улучшению состояния пациентов 
основной группы, за шкалой Harissa на 12 
баллов.

Glynyana O.O., Popadycha Y.А. 
Algorithm of rehabilitation after 
primary endoprosthesis of the hip 
joint. The problem of the physical rehab 
of the patients after the endoprosthesis 
of the hip joint has been examined. 
Forty two patients aged from 52 to 72 
years took place in the research after the 
endoprosthesis of the hip joint. Algorithm 
of the consecutive use of the means 
of physical rehabilitation on the post 
operation phase is elaborated. Special 
attention is also paid on the training 
equipments for the passive treatment of 
the joint. Results of the research proved 
the necessity of applying the algorithm 
of the physical rehabilitation after the 
endoprosthesis of the hip joint. It was 
established that the preserved algorithm 
of the physical rehabilitation assisted 
succession, regulation and  improvement 
of the condition of patient of the main 
group according to the Hariss’s scale of 
12 grades.

Ключові слова:
алгоритм, кульшовий суглоб, 
ендопротезування, фізична реа-
білітація.

алгоритм, тазобедренный сустав, 
эндопротезирование,  физическая реабили-
тация.

algorithm, hip joint, endoprosthesis, 
physical rehabilitation.

Вступ.1

Кульшовий суглоб займає особливе місце в біо-
механічному зв’язку нижньої кінцівки та хребта. Він 
має три ступеня свободи і три осі руху. Маючи широкі 
функціональні можливості, цей суглоб сприймає на 
собі значні динамічні та статичні навантаження, за-
безпечуючи гармонію руху людини [1]. При розвитку 
патології в суглобі виникають тяжкі функціональні 
розлади всієї нижньої кінцівки, що призводить зго-
дом до порушень в усьому опорно-руховому апараті. 
Обмеженість рухливості та біль роблять хворих інва-
лідами. В останні роки одним з найефективніших і 
перспективних методів хірургічного лікування є ендо-
протезування, яке дозволяє відновити працездатність 
кінцівки, позбавити пацієнта від болю, кульгавості, 
відновити функцію й найчастіше працездатність. Не 
дивлячись на постійне удосконалення ендопротезу-
вання, великий досвід ортопедів, реабілітологів,  до 
сьогоднішнього дня у 3-12 % пацієнтів відмічаєть-
ся ускладнення після нього. Головними чинниками 
розвитку ускладнень більшість ортопедів вважає не-
достатньо відпрацьоване ведення пацієнта у передо-
пераційному та післяопераційному періоді [2,3]. Про-
блема відновлення пацієнтів після ендопротезування 
кульшового суглобу залишається однією з актуальних 
в медицині. Проте важливою ортопедичною пробле-
мою є післяопераційне відновне лікування, що потре-
бує індивідуального підходу в кожному конкретному 
випадку. Методики відновного лікування після ендо-
протезування, які описані в іноземній літературі, не 
можуть бути повністю використані в нашій країні у 
зв'язку з розбіжностями в організації лікувального 
та реабілітаційного процесу. Реабілітація пацієнтів у 
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більшості випадків здійснюється в реабілітаційних 
відділеннях лікарень широкого профілю, амбулаторі-
ях, в яких немає достатнього обладнання і досвіду ро-
боти з такими хворими, а також в домашніх умовах, що 
знижує якість відновного лікування. На сьогоднішній 
день, розроблено дуже багато програм відновлення 
пацієнтів після ендопротезування, які включають пе-
редопераційну та післяопераційну підготовку[2,4,6], 
але кожна з цих програм відновлення не вирішує ціло-
го ряду проблем, які існують до, та залишаються після 
ендопротезування, такі як гіпотрофія м’язів ураженої 
кінцівки, контрактури, біль, стереотип ходьби. 

На даний час не було розроблено інформаційної 
технології відновлення пацієнта після ендопроте-
зування, з розробкою алгоритму введення пацієнтів 
на етапі післяопераційної реабілітації. У літературі 
останні роки досить активно обговорюється питання 
комплексного застосування реабілітаційних заходів 
для відновлення після ендопротезування [2, 8]. Разом 
з тим, аналіз [3, 6, 7] виявив, що методики фізичної 
реабілітації хворих етапного відновлення після то-
тального ендопротезування кульшового суглобу роз-
роблені недостатньо, а інформація про ці методики 
немає системного характеру.

Перспективним і новим напрямком в реабілітації 
пацієнтів після ендопротезування кульшового сугло-
бу є застосування технічних засобів для прискорення 
відновлення біомеханічних показників суглобу.

Робота виконана відповідно до теми: «Розробка техно-
логій забезпечення психофізіологічної реабілітації та оздо-
ровлення людини» (номер держреєстрації  0111U003540).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Розробити алгоритм реабілітаційних дій після первинно-• 
го ендопротезування кульшового суглобу в стаціонарі.
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Оцінити ефективність відновлення пацієнтів після • 
ендопротезування кульшового суглобу.

Об’єкт дослідження: фізична реабілітація пацієн-
тів після ендопротезування кульшового суглобу.

Предмет дослідження: покращення ефективності 
відновлення пацієнтів після тотального ендопротезу-
вання кульшового суглобу з допомогою методів і засо-
бів фізичної реабілітації. 

Результати досліджень.
Було обрано 42 хворих (28 жінок і 14 чоловіків), 

віком від 56 до 72 років, яким було проведено ендо-
протезування кульшового суглобу. Дослідження про-
водились у ортопедо – травматологічному відділенні 
Київської обласної клінічної лікарні №1. Пацієнтів 
було розділено на дві групи: контрольну – 21 та осно-
вну – 21 хворих. Хворі контрольної групи отримува-
ли стандартні методи та засоби фізичної реабілітації. 
Основна група додатково, за їх згодою, проходила до-
даткові процедури за розробленим алгоритмом. Згід-
но мети  розроблено алгоритм дій після первинного 
ендопротезування кульшового суглобу зображений на 
Рис.1. та проведено дослідження на базі Київської клі-
нічної обласної лікарні №1 м. Києва. 

Обстеження проводились в період до 12±2 днів в 
стаціонарі після ендопротезування за найбільш широ-
ко розповсюджену уніфіковану 100 – бальною шкалу 
оцінки функції КС запропоновану W.H. Harrisа [1]. 
Шкала вміщує оцінку наступних показників: біль (50 
балів), функцію кульшового суглоба (24 бали), амплі-
туду руху в кульшовому суглобі (14 балів), осьову де-
формацію кінцівки (5 балів), м’язову силу (7 балів). 

Друга група хворих займалася за звичайному про-
грамою, яка включала лікувальну фізичну культуру та 
масаж. Перша група пацієнтів  займалася за розро-
бленим алгоритмом дій, який включав проведення 
спеціальних реабілітаційних вправ, лімфодренажного 
масажу, механотерапії та Helper-Berte. Алгоритм дій 
також містить оцінку функціонального стану паці-
єнта (артеріального тиску, частоти пульсу, темпера-
туру, частоту дихання та при заняттях на тренажері 
СРМ LowerLimb L4 оцінку біомеханічних показників 
кульшового суглобу. На думку автора це дуже важливо 
оскільки в більшості випадків ендопротезування про-
водять саме людям похилого віку, а вони мають дуже 
багато супутніх захворювань.

Спеціальні реабілітаційні вправи застосовували 
з метою швидкого відновлення пацієнта та поперед-
ження патологічного процесу. В комплекс входили за-
гальнорозвиваючі, ізометричні, ідеомоторні, дихальні 
статичні та динамічні вправи.  

Процедури лімфодренажного масажу були спрямо-
вані на підсилення кровообігу у зоні ушкодженого сугло-
бу, зменшення больових відчуттів, зняття напруги м'язів, 
зменшення їхньої гіпотрофії, сприяння нормальному 
відновленню обсягу рухів. Під час виконання внутріш-
нього лімфодренажного масажу відбувається вплив на 
зони проекції основних лімфатичних вузлів[5,8]. 

Механотерапія  застосовувалась для покращення 
біомеханіки  хворого суглобу. Відновлення пацієнтів 
здійснювалось за допомогою апаратів для пасивного 
безперервного відновлення рухливості (СРМ Lower 
Limb L4). Вони забезпечують широкий діапазон ру-

хів на згинання в ділянці кульшового суглобу  (від 4° 
до 100°)  колінного суглоба (від 10° до 135°). Переваги 
для використання апаратів наступні: стабільна кутова 
швидкість, мінімізація будь-яких зміщень, забезпечення 
мінімального навантаження на суглоб, синхронної роз-
робки кульшового, колінного суглобів, а також можливе 
регулювання рухів у надп’ятково — гомілковому  сугло-
бі для повного пасивного відновлення рухливості ниж-
ніх кінцівок. На цих апаратах пацієнт може пасивно 
розробляти кінцівку довгий час, при виникненні дис-
комфорту може зупинити реабілітаційний тренажер, 
задати необхідний час та кут. Ці апарати дають змо-
гу пацієнту розпочати ранню реабілітацію, оскільки 
вони є переносними і портативними [2].

Для реабілітації хворих використовували апарат 
Helper-BRT [4]. Можливості даного апарату дозволя-
ють проводити безмедикаментозну етіологічну, пато-
генетичну і симптоматичну терапію, профілактику і 
реабілітацію, корекцію і рекреацію широкого спектра 
паталогічних станів, в умовах медичних і рекреацій-
них центрів, кабінетах і відділеннях, на всіх етапах 
розвитку процесу. Відновне лікування цих хворих 
повинно проводитись в комплексі з методами та за-
собами фізичної реабілітації. Оскільки, доцільно ви-
користовувати фізичне навантаження. Воно допоможе 
запобігти атрофії м’язових тканин і утворенню туго-
рухомості суглобів, дозволить зберегти рухові функ-
ції. Helper-BRT метод безмедикаментозного лікування 
з такими ефектами: загальнорегулюючий, нормаліза-
ція обміну речовин,  провідності нервового волокна 
та гормонального фону, нормалізація нейровегетатив-
них функцій та судинного тонусу, стимуляція репара-
ційних процесів і регенерації тканин, знеболюючий, 
протизапальний, поліпшення місцевого кровообігу, 
економічний [3]. 

У результаті проведення фізичної реабілітації піс-
ля ендопротезування у пацієнтів основної групи від-
мітили позитивні результати біомеханічних показни-
ків кульшового суглобу. Вже через 14 діб відновного 
лікування у пацієнтів покращився  стан за шкалою 
Harissa на 12 балів. Зменшився вияв або зовсім зникли 
такі симптоми, як біль та набряк оперованої кінцівки. 

Виходячи з результатів проведеного дослідження 
можна сказати, що алгоритм фізичної реабілітації є 
невід’ємною частиною у відновленні пацієнтів після 
ендопротезування кульшового суглобу. Послідовне та 
упорядковане застосування методів та засобів фізич-
ної реабілітації сприяло покращенню стану пацієнта.

Висновки.
Результати дослідження довели необхідність за-

стосування алгоритму фізичної реабілітації після 
ендопротезування кульшового суглобу на післяопера-
ційному етапі. Алгоритм дій дав можливість упоряд-
кувати процедури їх послідовність, дозволив контро-
лювати функціональний стан який дуже важливий для 
людей похилого віку. Через 14 днів нами були отри-
мані  у першій групі 68 балів за шкалою Harrisа та 56 
балів в другій групі. З отриманих результатів можна 
зробити висновок,  що застосування методів та засо-
бів значно покращило стан пацієнтів першої групи і 
особливо біомеханічні показники. В другій групі були 
відмічені значно гірші показники. 
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В подальшому планується розробити алгоритм дій 
на передопераційному етапі. 
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Рис.1. Алгоритм реабілітаційних дій після первинного 
ендопротезування кульшового суглобу в стаціонарі
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Комп’ютерна грамотність майбутнього вчителя фізичної 

культури, як один з основних елементів професійного розвитку 
Драгнєв Ю.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглядається проблема 
комп’ютерної грамотності май-
бутнього вчителя фізичної куль-
тури, як одного з основних 
елементів професійного розвит-
ку. Розкривається необхідність 
впровадження мультимедійних 
технологій у практику фізкультурної 
освіти, що дає можливість 
поєднати дидактичні функції 
комп’ютера, як засобу навчан-
ня, з можливостями традиційних 
методів навчання та оновити на-
вчальний процес інформаційними 
технологіями тощо. Вказується, 
що професійний розвиток майбут-
нього вчителя фізичної культури 
повинен створити нового фахівця 
у галузі знань „Фізичне вихован-
ня, спорт і здоров’я людини”, який 
буде конкурентноспроможнім на 
Європейському та Світовому рин-
ках праці в умовах інформатизації і 
комп’ютеризації вищої освіти.

Драгнев Ю.В. Компьютерная грамотность 
будущего учителя физической культуры, 
как один из основных элементов про-
фессионального развития. Рассматрива-
ется проблема компьютерной грамотности 
будущего учителя физической культуры, как 
одного из основных элементов профессио-
нального развития. Раскрывается необходи-
мость внедрения мультимедийных техноло-
гий в практику физкультурного образования, 
которое дает возможность совместить ди-
дактичные функции компьютера, как сред-
ства обучения, с возможностями традицион-
ных методов обучения и обновить учебный 
процесс информационными технологиями т. 
д. Указывается, что профессиональное раз-
витие будущего учителя физической куль-
туры должно создать нового специалиста 
в отрасли знаний „Физическое воспитание, 
спорт и здоровье человека”, который будет 
конкурентноспособным на Европейском и 
Мировом рынках труда в условиях инфор-
матизации и компьютеризации высшего об-
разования. 

Dragnev Y.V. Computer literacy of fu-
ture teacher of physical culture, as 
one of basic elements of professional 
development. The problem of computer 
literacy of future teacher of physical cul-
ture is examined in the article, as one of 
basic elements of professional devel-
opment. The necessity of introduction 
of multimedia technologies opens up 
for practice of athletic education, which 
enables to combine the didactics func-
tions of computer, as teaching facilities, 
with possibilities of traditional methods 
of teaching and to renew an educational 
process information technologies etc 
Specified, that professional develop-
ment of future teacher of physical cul-
ture must create a new specialist in the 
field of knowledge „Physical education, 
sport and health of man” which will be 
competitive on the European and World 
labour-markets in the conditions of infor-
matization and computerization of higher 
education. 

Ключові слова:
комп’ютерна грамотність, про-
фесійний розвиток, майбутні вчи-
телі фізичної культури.

компьютерная грамотность, профессио-
нальное развитие, будущие учителя физи-
ческой культуры.

computer literacy, professional develop-
ment, future teachers of physical culture.

Вступ.1

Реформування сучасної вищої освіти відбувається 
в умовах широкомасштабного впровадження 
інформаційних технологій в усі галузі знань. Тому 
одним з головних завдань вищої фізкультурної освіти 
є навчання майбутніх вчителів фізичної культури 
користуватися інформаційними технологіями у 
навчальному процесі та у майбутній професійній 
діяльності. Настав час, коли не тільки вчителі 
інформатики, а й викладачі в Інститутах фізичного 
виховання і спорту застосовувати інформаційні 
технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя 
фізичної культури. У загальноосвітній школі вчителі 
фізичного виховання повинні володіти комп’ютерною 
технікою на високому рівні та використовувати шкільні 
комп’ютерні класи для опанування як теоретичного, так 
і практичного матеріалу шкільної програми з фізичної 
культури, застосовуючи мультимедійні засоби.

Розвиток системи вищої освіти на сучасному 
етапі є випереджальним, що забезпечує єдність 
загального і професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформатизації 
освіти. Найважливішими засобами рішення даного 
завдання є використання сучасних педагогічних і 
інформаційних технологій в навчальному процесі. 
Одним з показників відповідності рівня вищої освіти 
сучасним Європейських і Світових стандартам 
є комп’ютерна грамотність майбутнього вчителя 
фізичної культури.

Л. Макаренко вказує, що соціально-економічні 
зміни в Україні, процеси глобалізації, інтеграції та 
© Драгнєв Ю.В., 2011

інформатизації суспільства, входження держави в 
Європейський освітній простір зумовили необхідність 
реформування освіти відповідно до положень 
Болонського процесу. Одним із його пріоритетних 
завдань є підготовка нового покоління вчителів, здатних 
до професійної діяльності в умовах впровадження в 
навчальний процес інформаційно-комунікаційних 
технологій [6]. Таке твердження Л. Макаренко 
цілком відповідає реаліям сьогодення. Реформування 
освіти відповідно до положень Болонського процесу 
відбувається в багатьох державах. Його думку про те, 
що одним із пріоритетних завдань Болонського процесу 
є підготовка нового покоління вчителів ми поділяємо 
і вважаємо, що професійний розвиток майбутнього 
вчителя фізичної культури повинен створити нового 
фахівця у галузі знань „Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини”, який буде конкурентноспроможнім 
на Європейському та Світовому ринках праці в умовах 
інформатизації і комп’ютеризації вищої освіти. 
Виходячи з цього необхідно, перш за все, підвищити 
рівень комп’ютерної грамотності, завдяки широкому 
використанні інформаційних технологій у навчально-
му процесі.

А. Жуковська додає, що на сучасному етапі ін-
форматизації суспільства все більшого поширення в 
різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні 
технології, вони виступають як один із інструментів 
пізнання. Тому однією із задач вищої освіти є підго-
товка фахівця, який вільно орієнтується у світовому 
інформаційному просторі, який має знання та нави-
чки щодо пошуку, обробки та зберігання інформа-
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ції, використовуючи сучасні комп’ютерні технології 
[2]. Ми погоджуємося з А. Жуковською, і вказуємо, 
що незважаючи на актуальну значимість проблеми 
комп’ютерної грамотності майбутнього вчителя фі-
зичної культури, як одного з основних елементів про-
фесійного розвитку, відсутня відповідна методика 
формування комп’ютерної грамотності ВНЗ фізкуль-
турного напрямку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду комп’ютерної грамотності присвячено 
дослідження таких учених (І. Жарко, А. Жуковська, 
О. Крупський, Л. Макаренко, Н. Морзе, С. Овчаров, 
Ю. Стасюк, Ю. Яворик та ін.) [1; 2; 5; 6; 7; 8; 9]. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної статті полягає в тому, щоб розкри-

ти проблему формування комп’ютерної грамотності 
майбутнього вчителя фізичної культури, як одного з 
основних елементів його професійного розвитку.

Результати дослідження.
Значний вплив на формування комп’ютерної гра-

мотності майбутнього вчителя фізичної культури 
у процесі професійного розвитку має мотивація до 
використання інформаційних технологій. Одним із 
основних завдань викладачів в Інститутах фізичного 
виховання і спорту створити необхідні умови в на-
чальному процесі, в яких чітко визначена система за-
охочень за їх якісне виконання навчальних завдань з 
використанням інформаційних технологій.

У Великому енциклопедичному словнику 
комп’ютерна грамотність визначається як володін-
ня навичками використання засобів обчислювальної 
техніки; розуміння основ інформатики і значення 
інформаційної технології в житті суспільства [4]. 
Також комп’ютерна грамотність – ключовий чинник 
досягнення сталого економічного розвитку, єдності 
та соціальної стабільності суспільства. Тим не менш 
Інтернетом ніколи не користувалися 40% європейців, 
а всього у світі регулярний доступ до Мережі від-
сутня у 78% населення [10]. Такі визначення понят-
тя „комп’ютерна грамотність” відіграє значну роль 
в усвідомленні проблеми підвищення комп’ютерної 
грамотності майбутнього вчителя фізичної культури, 
як одного з основних елементів його професійного 
розвитку.

О. Крупський, Ю. Стасюк наголошують на тому, 
що якщо зміст поняття „комп’ютерна грамотність” 
стосується навичок роботи з комп’ютерною технікою, 
то зміст поняття „інформаційна компетентність” при-
пускає наявність у спеціаліста сформованої звички 
одержувати знання з використанням можливостей 
сучасних комп’ютерних технологій так само, як ми 
традиційно одержуємо знання через паперові носії. 
У такий спосіб сукупність стійких навичок постійно-

го ефективного застосування досягнень цивілізації, а 
саме виховання мотивації і навичок застосування ін-
формаційних технологій, визначається як інформацій-
на компетентність [5]. Диференційований підхід до 
визначення понять „комп’ютерна грамотність” та „ін-
формаційна компетентність”, на нашу думку, є цілком 
логічним, тому, що один процес набуття знань, умінь 
та навичок поступово повинен переходити в інший.

С. Овчаров доводить, що формування комп’ютерної 
грамотності майбутніх учителів є актуальним завданням 
сучасної освіти. Його реалізація має забезпечити спро-
можність учителів організовувати навчальний процес 
на основі широкого використання ІКТ, що сприяє поліп-
шенню якості освіти [8]. Ми погоджуємося з думкою 
вченого, і зазначаємо, що формування комп’ютерної 
грамотності майбутнього вчителя фізичної культури, 
як одного з основних елементів професійного розви-
тку, є актуальним завданням вищої фізкультурної осві-
ти України.

У Законі України „Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 
роки” говориться: „…вітчизняний ринок ІКТ перебу-
ває у стані активного становлення та за певних умов 
може стати фундаментом розвитку інформаційного 
суспільства в Україні. Разом з тим ступінь розбудо-
ви інформаційного суспільства в Україні порівняно 
із світовими тенденціями є недостатнім і не відпові-
дає потенціалу та можливостям України, оскільки… 
рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності 
населення є недостатнім… [3]. Це вказує на те, що 
перехід до інформаційного суспільства спричинив 
необхідність застосування інформаційних технологій 
в навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної 
культури. Впровадження мультімедійних техноло-
гій у практику фізкультурної освіти дає можливість 
поєднати дидактичні функції комп’ютера, як засобу 
навчання, з можливостями традиційних методів на-
вчання, оновити навчальний процес інформаційними 
технологіями тощо.  

Н. Морзе вказує, що проводячи паралель із зви-
чайною грамотністю, під комп’ютерною грамотніс-
тю можна розуміти вміння обчислювати, читати, пи-
сати, малювати, шукати інформацію за допомогою 
комп’ютерів. Ознака високої грамотності, що вже 
сформувалася, – самостійність і ефективність роботи 
із застосуванням комп’ютерів [7]. Саме такий погляд 
у визначенні комп’ютерної грамотності ми застосо-
вуємо у процесі професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-
освітнього простору. Але ми вважаємо, що на цю про-
блему слід дивитися ширше.

Слід вказати, що у 2001 році програма сертифіка-
ції European Computer Driving Licence (ECDL – Євро-
пейські комп’ютерні права), також відома під назвою 
International Computer Driving Licence (ICDL – Між-
народні комп’ютерні права) була рекомендована Єв-
ропейською комісією в якості основного стандарту 
комп’ютерної грамотності населення країн-членів ЄС 
[10]. Ми вважаємо, що у фаховій підготовці майбут-
нього вчителя фізичної культури ця програма пови-
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нна проходити червоною лінією, надавати можливість 
студентам відповідати вимогам цієї програми. Продо-
вжуючи нашу думку І. Жарко доводить, що сертифі-
кат ECDL є загальноприйнятим у Європі та світі стан-
дартом, який підтверджує, що його власник знайомий 
з основними концепціями інформаційних технологій, 
вміє користуватися персональним комп’ютером і ба-
зовими додатками [1]. Ми вважаємо, що у сучасних 
умовах реформування вищої фізкультурної освіти в 
Україні майбутній вчитель фізичної культури повинен 
бути не тільки ознайомлений з основними концепція-
ми інформаційних технологій, які використовуються в 
навчальному процесі, а й активно ними користуватися 
в професійній діяльності, завдяки відмінним володін-
ням персональним комп’ютером.

Але, як стверджує Ю. Яворик, сьогодні значна час-
тина студентів, які приходять навчатися у ВНЗ майже 
не володіють комп’ютерами і тому доводиться розпо-
чинати з „азів” – формування „комп’ютерної грамот-
ності”, що практично не залишає часу для відобра-
ження цих питань у фаховій підготовці [9]. Це також 
стосується й майбутніх вчителів фізичної культури, 
які мають низький рівень комп’ютерної грамотності 
вступивши до Інститутів фізичного виховання і спор-
ту. Тому слід додати, що тих навчальних годин, які 
відводяться на опанування дисципліни „Інформаційні 
технології”, згідно з навчальним планом підготовки 
бакалаврів з фізичного виховання, зовсім замало. Ми 
вважаємо, що необхідно увести в цикл професійної та 
практичної підготовки освітньо-професійної програ-
ми дисципліну, яка б відповідала сучасним вимогам ін-
форматизації вищої освіти, зокрема фізкультурної. На 
цій дисциплін можна було б вивчати вимоги програми 
сертифікації ECDL, які є загальноприйнятими у Євро-
пі та світі, а також підвищувати рівень комп’ютерної 
грамотності. У перспективі майбутній вчитель фізич-
ної культури мав би Європейські комп’ютерні права 
(European Computer Driving Licence). 

Висновки.
Розглядання проблеми комп’ютерної грамотності 

майбутнього вчителя фізичної культури, як одного з 
основних елементів професійного розвитку надало 
можливість розкрити завдання досягнення високо-
го рівня комп’ютерної грамотності, а в перспективі 
сформувати інформаційну культуру. Вказується, що 
зараз ми живемо в інформаційному світі, тобто в ін-
формаційному суспільстві. Виходячи з цього кож-
ний майбутній вчитель фізичної культури повинен 
бути конкурентноспроможнім на Європейському та 
Світовому ринках праці в умовах інформатизації і 
комп’ютеризації вищої освіти, завдяки підвищенню 
рівня комп’ютерної грамотності. У перспективі пла-
нується приділити увагу проблемам професійного 
розвитку майбутнього  вчителя фізичної культури в 
умовах безперервної освіти.

Література:
Жарко І.В. Міжнародний стандарт комп’ютерної грамотності 1. 
ECDL в системі освіти / І.В. Жарко //Комп’ютерна грамотність 
вчителів з точки зору стандартів ЄС: матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, (Полтава, 18 – 20 листопада 
2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т післядипл. 
педагог. освіти ім. М. В. Остроградського. – П.: Полтав. ін-т 
післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського, 2008. – 
С. 28–29.
Жуковська А. Л. Комп’ютерні технології навчання як запорука 2. 
якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досяг-
нень / А.Л. Жуковська. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.
ua/1470/1/2.pdf
Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного 3. 
суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”. – Режим доступу:  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16
Компьютерная грамотность. Большой Энциклопедический сло-4. 
варь. – Режим доступу: http://www.slovopedia.com/2/202/233744.
html
Крупський О.П. Формування інформаційної компетентності 5. 
майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітянському 
просторі / О.П. Крупський, Ю.М. Стасюк. – Режим доступу:  
http://www.ukrdeti.com/firstforum/h23.html
Макаренко Л.Л. Комп’ютерна грамотність як складова 6. 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: 
Дис... канд. наук / Макаренко Леся Леонідівна: 13.00.04. – 2007.
Морзе Н.В. Комп’ютерна грамотність та її складові / Н.В. Мор-7. 
зе. – Режим доступу: http://ukped.com/index.php?option=com_
content&view=article&id =626:i-s&catid=13:s&Itemid=226
Овчаров С.М. Шляхи формування комп’ютерної грамотності 8. 
майбутніх учителів / С.М. Овчаров //Комп’ютерна грамотність 
вчителів з точки зору стандартів ЄС: матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, (Полтава, 18 – 20 листопада 
2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т післядипл. 
педагог. освіти ім. М. В. Остроградського. – П.: Полтав. ін-т 
післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського, 2008. – 
С. 26–28.
Яворик Ю.В. 9. Методичні рекомендації щодо застосування 
графічних комп’ютерних технологій у підготовці майбутніх 
фахівців дизайну / Ю.В. Яворик. – Режим доступу: http://www.
confcontact.com/okt/34_yavorik.htm
ECDL для державних органів. – Режим доступу: http://www.ecdl.10. 
com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemi
d=55

Надійшла до редакції 03.01.2011 р.
Драгнев Юрий Владимирович

armduv@mail.ru



36

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Аналіз стану фізичного виховання  
у вищих навчальних закладах

Клімакова С.М.
Харьківский національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотації:
Організація фізичного виховання 
у вузах недостатньо ефективна 
для підвищення рівня фізичної 
підготовленості, здоров’я, 
мотивації і інтересів студентів 
до занять фізичними вправами 
і спортом.  Представленi резуль-
тати анкетування про ставлення 
студентів до занять фізичним ви-
хованням у педагогічних вищих 
навчальних закладах.  З’ясовані 
причини поганого ставлення 
студентів до занять фізичним 
вихованням. 

Климакова С.Н. Анализ состояния физи-
ческого воспитания в высших учебных 
заведениях. Организация физического вос-
питания в вузах недостаточно эффективна 
для повышения уровня физической подго-
товленности, здоровья, мотивации и инте-
ресов студентов к занятиям физическими 
упражнениями и спортом. Представлены 
результаты анкетирования об отношении 
студентов к занятиям физическим воспи-
танием в педагогических высших учебных 
заведениях. Выяснены причины плохого от-
ношения студентов к занятиям физическим 
воспитанием.  

Klimakova S.N. Analysis of a state of 
physical education in higher educational 
establishment. Organization of physical 
training in high schools is insufficiently 
effective for increase of level of physical 
readiness, health, motivation and interests 
of students to employment by physical 
exercises and sports. Results of questioning 
about the relation of students to employment 
by physical training in pedagogical higher 
educational institutions are presented the 
reasons of the bad relation of students to 
employment by physical training are sorted 
out. 

Ключові слова:
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здоровий спосіб життя, органі-
зація занять.
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здоровый образ жизни, организация заня-
тий. 

physical training, the student, a healthy way 
of life, the organization of employment.  

Вступ.1

Державною національною програмою „Освіта” 
(Україна ХХІ століття), програмою „Вчитель”, Наці-
ональною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 
столітті  передбачаються дії, спрямовані на створення 
умов, які б сприяли  підвищенню  якості підготовки  
вчителя. В останні роки значно виросла кількість до-
сліджень, щодо проблем фізичного виховання студен-
тів. Однак спроби вписати дані новації у рамки тради-
ційно організованого педагогічного процесу не дають 
достатнього результату. 

В умовах оволодіння студентами збільшеним об-
сягом інформації, розвиток їх творчості і самостій-
ності викликає потребу в інтенсифікації навчального  
процесу,  оскільки  неможливим є збільшення часу 
на навчання у ВНЗ. З іншого боку, підвищення ви-
мог до  навчання викликає необхідність збільшення 
уваги  до  стану здоров’я студентів, зокрема засобами  
фізичного виховання, режиму навчальної діяльності 
тощо. Сьогодні спостерігається тенденція знижен-
ня стану здоров’я студентів, збільшується кількість 
студентів, які займаються в спеціальних медичних 
групах. Майже 90% молоді мають відхилення в стані 
здоров’я, а понад 50% – погану фізичну підготовле-
ність (О.В. Дрозд 1998, О.Д. Дубогай 1995, Г.П. Апа-
насенко, Л.П. Довженко 2007). На думку ряду авторів 
(С.М.Канішевський 1997, 2005, В.В.Старшинов 1986 
тощо) у більшості студентів не сформовано потребу 
турбуватися про своє здоров’я та бажання займатися 
фізичними вправами. Студенти байдуже відносяться 
до змісту обов’язкових занять з фізичного виховання 
(С.М. Канішевський 1997, В.А. Романенко 2005, О.І. 
Подлесний  2007, тощо).

Навчальний процес з фізичного виховання у ВНЗ 
є невід’ємною складовою у структурі підготовки спе-
ціалістів всіх напрямків. Його зміст регламентується 
відповідними нормативно-правовими документами 
Міністерства освіти і науки України та базовою про-
© Клімакова С.М., 2011

грамою з фізичного виховання. Ряд авторів (А.І. Дра-
чук 2001, С.М. Канішевський та ін. 2008, М.Д. Зубалій 
та ін. 2008) відмічають, що організація фізичного ви-
ховання в вузах недостатньо ефективна для підвищен-
ня рівня фізичної підготовленості, здоров’я, мотивації 
і інтересів значної кількості студентів до занять фізич-
ними вправами і спортом. 

Впровадження в учбовий процес кредитно-
модульної системи змушує вузи скорочувати обсяг 
годин на непрофілюючі предмети, до яких відносять і 
фізичне виховання. Скорочення обсягу годин веде до 
зниження ефективності занять з фізичного вихован-
ня щодо вирішення проблем гіподинамії, зміцнення 
здоров’я, розвитку професійно важливих фізичних та 
психофізіологічних якостей. 

З іншого боку, маємо потребу в здоровому, пра-
цездатному вчителі сучасного ЗНЗ, що ставить підви-
щенні вимоги до здоров’я студентів педагогічних ВНЗ 
– формування нової ідеології та культури зміцнення 
здоров’я учнів; формування загальної культури осо-
бистості й здорового образу життя; підвищення іму-
нітету для роботи  в дитячому колективі. Ці проблеми  
повинен  вирішувати  предмет  «фізичне виховання», 
години на який постійно  скорочуються – з 4 годин на 
тиждень на всіх курсах (за винятком останнього се-
местру) у 1998 р. до 2-4 годин на тиждень на 1-2 кур-
сах та 2 годин на тиждень на 3-4 курсах (за винятком 
останнього семестру  у 2010 р. Таким чином виникає 
проблема формування фізичної культури студента у 
скорочені терміни.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Харьківский національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті стало з’ясування ставлення 

студентів  до занять фізичним вихованням у ВНЗ. За-
вданнями статті є: 1) визначення ставлення студен-
тів до фізичного виховання у педагогічних ВНЗ; 2) 
з’ясування проблем в організації фізичного виховання 



37

2011

08
студентів; 3) пошук шляхів подолання виявлених сту-
дентами проблем у навчання фізичному вихованню.

Результати дослідження.
Нами у квітні 2011 р. було проведено анкетуван-

ня студентів І і ІV курсів. Анкетування проводилося 
на базі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. В анкетуванні 
прийняли участь 150 студентів І курсів і 150 студентів 
ІУ курсів.

В анкетуванні з’ясовувалися такі питання: 
ставлення до фізичного виховання сім’ї та друзів 
студента;  ставлення студента до свого здоров’я та 
здорового способу життя; вплив занять фізичним 
вихованням на здоров’я студента; ставлення студента 
до змісту занять, організації занять та розподілу 
навчального матеріалу; можливість займатися 
фізичним вихованням в секціях  замість обов’язкових 
занять і яким видом спорту;  пропозиції, щодо змін у 
викладанні фізичного виховання у ВНЗ.

В ході дослідження були отримані такі результати:
1. З питання про ставлення до фізичного вихован-

ня сім’ї та друзів студента з’ясувалося, що: 
Ставлення сім’ї до фізичного виховання – до-

бре ставляться  І курс – 77.2% студентів, ІV курс – 
86,9% студентів;  негативно або байдуже ставляться 
І курс – 22,8% студентів ІV курс – 13,1% студентів.  
Ставлення друзів і ровесників до фізичного виховання 
– добре ставляться – І курс 89,8% студентів  ІV курс 
90,2% студентів;  байдуже ставляться – І курс 10,2% 
студентів ІV курс 9,8% студентів. Таким чином спо-
стерігається тенденція позитивного ставлення сім’ї 
до занять фізичною культурою і спортом як на І кусі 
(77,2%) так і на ІV курсі (86,9%), а також позитивне 
ставлення спостерігається і в оточені студентів 
(89,8%) друзів на І курсі та (90,2%) друзів  на ІV 
курсі займаються фізичною культурою і спортом. 
Тобто у цілому відношення оточуючого середовища 
студента педагогічного ВНЗ до занять фізичним 
вихованням і спортом можна вважати позитивним. 
Але виникає питання, якщо оточуюче середовище 
студента ставиться позитивно до занять фізичним 
вихованням і спортом, у самих студентів є змога 
постійно займатися фізичною культурою на заняттях, 
то чому самі студенти неохоче відвідують заняття з 
фізичного виховання? Ми зробили припущення, що 
причина криється у їх особистому ставленні до свого 
здоров’я та здорового способу життя. Для перевірки 
цього твердження студентам були задані питання які 
з’ясовували  їх особисте ставлення до свого здоров’я 
та здорового способу життя.

 Так на питання, чи мають студенти потребу 
турбуватися про своє здоров’я та бажання займатися 
фізичними вправами отримані такі результати: мають 
– 71,8%  І курс і 73,7% ІV курс; не мають потреби – 
7,7%  І курс і 9,8% ІV курс; не ставили собі такого 
питання – 20,5% І курс і 16,5% ІV курс. Тобто майже 
третина студентів на І і ІV курсі байдуже ставляться 
до свого здоров’я і фізичної культури.

На питання, чи  дотримуються студенти здорового 
способу життя були такі відповіді: так – 20,5%  І курс 
і 27,8%  ІV курс; намагаються дотримуватися – 67,9%  

І курс і 63,2%  ІV курс; не дотримуються – 11,6% І 
курс і 9% ІУ курс. Отже на ІУ курсі студенти дещо 
відповідальніші стають за своє здоров’я, але більша 
частина ще над цим не розмірковувала.

На питання, чи дозволяє стан здоров’я студенту 
займатися фізичною культурою у ВНЗ – 81,7% 
студентів І курсу і 78,7% студентів ІV курсу відповіли 
що їх стан здоров’я дозволяє займатися фізичною 
культурою у загальній групі і займатися додатково 
одним із видів спорту, а 19,3%  студентів І курсу 
і 21,3% студентів ІV курсу відповіли, що їх стан 
здоров’я не дозволяє займатися у загальній групі і 
вони займаються у спеціальній медичній групі.

На питання, чи вважають студенти, що фізичне 
виховання у ВНЗ сприяє формуванню в них здорового 
способу життя студенти відповіли: вважаю, що так 
60,5%  І курс і 58,2% ІV курс;  вважаю, що ні 23,1% І 
курс і 21,3% ІV курс; ніяк не вважаю – 16,4% І курс і 
20,5% ІV курс. Хоча при цьому відповідальнішими за 
своє здоров’я  вони стають на 7,3%.64,1% студентів І 
курсу і  67,2% студентів ІУ  курсу вважають, що заняття 
фізичним вихованням у ВНЗ сприяють покращенню 
здоров’я, а 35,9% студентів І курсу і 31,8% студентів 
ІV курсу вважають, що заняття фізичним вихованням 
у ВНЗ не сприяють покращенню здоров’я. Отримавши 
відповіді на питання про особисте ставлення студентів 
до свого здоров’я та здорового способу життя можна 
сказати, що більша кількість студентів як І та і ІV 
курсів: мають потребу турбуватися про своє здоров’я 
та бажання займатися фізичними вправами (71,8%  І 
курс і 73,7% ІV курс); дотримуються або намагаються 
дотримуватися здорового способу життя також більша 
частина студентів (88,4% І курс і 91% ІV курс); 81,7% 
студентів І курсу і 78,7% студентів ІV курсу стан 
здоров’я дозволяє займатися фізичною культурою 
у загальній групі і займатися додатково одним із 
видів спорту; більша кількість студентів вважають, 
що фізичне виховання у ВНЗ сприяє їх особистому 
здоровому способу життя (60,5%  І курс і 58,2% ІV 
курс);  64,1% студентів І курсу і 67,2% студентів ІV 
курсу вважають, що заняття фізичним вихованням у 
ВНЗ сприяють покращенню здоров’я. Таким чином 
особисте ставлення до свого здоров’я та здорового 
способу життя у більшої кількості студентів позитивне 
і більша частина студентів визначилась у тому, що  
фізичне виховання у ВНЗ сприяє здоровому способу 
життя та покращенню здоров’я.

І знову виникає питання, якщо особисте ставлення 
студента  до занять фізичним вихованням і спортом 
позитивне,  то чому студенти неохоче відвідують 
заняття з фізичного виховання? Може причина 
криється у  змісті занять їх організації  та розподілі 
навчального матеріалу?

 Для цього студентам були задані питання, які 
з’ясовували їх ставлення до організації занять, змісту 
занять та розподілу навчального матеріалу. Відповідно 
до організації занять з фізичного виховання були  
отримані такі відповіді: 37,5% студентів І курсу і 38,3% 
студентів ІV курсу визначили що заняття проводяться 
цікаво, мають пізнавальний ефект і оптимальне 
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навантаження; 9,8% студентів І курсу і 10,6% студентів 
ІV курсу ходять на заняття фізичним вихованням 
із задоволенням; 24,5% студентів І курсу і 24,8% 
студентів ІV курсу визначилися в тому, що заняття не 
цікаві, одноманітні з високим рівнем навантаження; 
9,8% студентів І курсу і 15,6% студентів ІV курсу не 
задовольняє матеріально-технічна база та інвентар 
для проведення занять з фізичного виховання; а 18,4% 
студентів І курсу і 10,6% студентів ІV курсу ходять 
і ходили на заняття примусово. Тобто більше 40% 
студентів І та ІV курсів не задоволені організацією 
навчального процесу з фізичного виховання.

Відповідно до змісту обов’язкових занять з 
фізичного виховання – 39,7% студентам І курсу і 
46,5% студентам ІV курсу зміст занять подобається; 
38,5% студентам І курсу і 26,5% студентам ІV курсу 
зміст занять не подобається; 21,8% студентів І 
курсу і 27% студентів ІV курсу байдуже ставляться 
до змісту занять. Тобто більше 60% студентів не є 
задоволеними змістом занять. Причому студентам ІV 
курсу він подобається більше. Відповідно до розподілу 
навчального матеріалу за кредитно-модульною 
системою – 46,2% студентам І курсу і 43,4% студентам 
ІV курсу розподіл навчального матеріалу  подобається; 
43,6% студентам І курсу і 26,2% студентам ІV курсу 
розподіл навчального матеріалу не подобається; 10,2% 
студентів І курсу і 30,4% студентів ІV курсу байдуже 
ставляться до розподілу навчального матеріалу за 
кредитно-модульною системою. Тобто  к ІУ курсу 
студенти вже не цікавляться навчанням фізичному 
вихованню за кредитно модульною системою.

На питання задане студентам, чи хотіли б ви 
збільшити кількість занять з фізичного виховання у 
вашому розкладі – 70,5% студентів І курсу і 55,7% 
студентів ІV курсу відповіли  ні; 21,8% студентів 
І курсу і 34,5% студентів ІV курсу відповіли  так; 
7,7% студентів І курсу і 9,8% студентів ІV курсу 
відповіли, що їм байдуже. Ці дані протилежні тому, 
що студенти хотіли б займатися фізичними вправами, 
тобто їх влаштовує кількість занять з фізичного 
виховання.42,3% студентів І курсу і 38,5% студентів ІV 
курсу відмітили, що їх влаштовує те, як організована 
підготовка з фізичного виховання у нашому вузі;  
41,1% студентів І курсу і 28,7% студентів ІV курсу не 
влаштовує те як організована підготовка з фізичного 
виховання у нашому вузі;  а 21,8% студентам І курсу 
і 31,9% студентів ІV курсу байдуже, що до цього 
питання. Знов-таки маємо незадоволення студентами 
організацією фізичним вихованням у ВНЗ.

Отже  з питання щодо  організації занять, змісту 
занять та розподілу навчального матеріалу немає  
позитивної тенденції як у попередніх питаннях:

заняття з фізичного виховання подобаються, прово-• 
дяться цікаво і мають пізнавальний ефект та опти-
мальне навантаження 47,3% студентів І курсу та 
48,9% студентів ІV курсу; не подобається організація 
занять, не задовольняє матеріально-технічна база, а 
також ходять на заняття примусово 52,7% студентам 
І курсу та 51,3% студентам ІV курсу;

також більшій кількості студентів не подобається • 
або вони байдуже ставляться до змісту обов’язкових 
занять (60,3% – І курс, 53,5% – ІV курс) і меншій 
кількості студентів подобається зміст обов’язкових 
занять (39,7% І курс, 46,5% – ІV курс);
розподіл навчального матеріалу за кредитно-• 
модульною системою не подобається також більшій 
кількості студентів або їм байдуже (53,8% – І курс, 
56,6% – ІV курс), і меншій кількості студентів 
подобається розподіл навчального матеріалу за 
кредитно модульною системою (46,2% – І курс, 
43,4% -ІV курс)
не хотіли б збільшити кількість занять з фізичного • 
виховання у розкладі 70,5% студентів І курсу, 55,7% 
студентів ІV курсу – це також більша кількість 
студентів;
не влаштовує організація фізичного виховання • 
у нашому ВУЗі, або байдуже ставлення до цього 
питання у  61,9% студентів І курсу та у 60,6% 
студентів ІV курсу.

Таким чином  було з’ясовано, що у більшої 
кількості студентів виявилися негативне або байдуже 
ставлення до організації занять, змісту занять та 
розподілу навчального матеріалу на заняттях з 
фізичного виховання. Це в цілому свідчить про їх 
пасивну життєву позицію і про байдужість до свого 
здоров’я.

Ми з’ясували думку студентів щодо можливості 
займатися фізичним вихованням в секціях  замість 
обов’язкових занять і  якими видами спорту студенти 
хотіли б займатися були отримані такі результати:  

можливість займатися фізичним вихованням в сек-• 
ціях подобається 60% студентів І курсу і 58,2% сту-
дентів ІV курсу; можливість займатися фізичним 
вихованням в секціях не  подобається 11,5% студен-
тів І курсу і 12,3% студентів ІV курсу; байдуже від-
носяться до цього питання 29,5% студентів І курсу і 
29,5% студентів ІV курсу;
студенти І курсу розподілили види спорту, якими б • 
вони хотіли займатися наступним чином: музично-
ритмічне виховання – 23,6%,  спортивні ігри -17,9%, 
плавання – 13,6%, гімнастика – 12,8%, інші види 
спорту – 10,7%, легка атлетика – 7,8%, фехтування – 
6,4%, лижи – 3,6%,  ніяк не визначилися – 3,6%;
студенти ІУ курсу розподілили види спорту, якими б • 
вони хотіли займатися у такому порядку:  спортивні 
ігри – 21,8%, плавання – 17,3%, музично-ритмічне 
виховання – 13,5%, легка атлетика – 13,5%, гімнас-
тика -11,6%, фехтування – 10,5%, лижи – 6,8%, інші 
види спорту 4,1%,ніяк не визначилися – 0,9%.

Отже більша кількість студентів (60% – І курс і 
58,2% – ІV курс) визначилась в тому, що їм подобається 
можливість займатися фізичним вихованням в 
секціях. Найбільш популярними видами спорту за 
думкою студентів І і ІV курсів виявилися: спортивні 
ігри, музично-ритмічне виховання, плавання, легка 
атлетика, гімнастика. Спостерігаємо зміни у інтересі 
до фізичного виховання.
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Стосовно пропозицій, щодо змін у викладанні 

фізичного виховання у ВНЗ – 46,2%  студенів І курсу та 
52,4% студентів ІV курсу  не внесли ніяких пропозицій 
нижче ми викладаємо ті основні пропозиції, що були 
внесені студентами.

І курс: більше різноманітності, бо через 
одноманітність зникає інтерес до занять фізкультурою; 
більше часу виділяти на спортивні ігри; не вводити 
фехтування  у фізичне виховання, це не актуально і 
вжитті не пригодиться; зменшити навантаження на 
заняттях з фізичного виховання; зменшити тривалість 
розминки на заняттях з фізичного виховання; 
займатися лише в секції замість занять фізичним 
вихованням; додати аеробіку для дівчат; щоб заняття 
були цікавими, щоб частіше проводилися змагання; 
фехтування змінити на  те ж саме плавання, чи хоча 
б на легку атлетику; збільшити кількість інвентарю 
та різноманітити види фізичного навантаження; 
замість 3,5 років 1 рік і менше нормативів; зробити 
необов’язковими заняття з фізичного виховання; 
займатись фізичним вихованням у секціях за бажанням 
у вільний та зручний час, а не ходити на обов’язкові 
пари після яких навіть немає змоги прийняти душ; 
прибрати нормативи, бо у всіх різний рівень фізичної 
підготовки і комусь важко їх здавати, а також вони 
впливають на формування оцінки; вважаю предмет 
фізичне виховання не потрібним у ВНЗ оскільки сюди 
приходять отримувати професійні знання; ввести 
факультативи, щоб це не було примусово; змінити 
ставлення до фізичного виховання з боку адміністрації 
нашого ВУЗу, щоб більше звертали увагу на фізичне 
виховання студентів; спорт – це особисте діло кожного, 
не обов’язково змушувати людей ходити на заняття 
фізичним вихованням; на заняттях з фехтування 
більше уваги приділяти вправам на фехтування, а не 
просто фізичним вправам.

ІV курс: перетворити примусові заняття на секції; 
зміст уроків непогано було б зробити більш цікавим 
та різноманітним; покращити стан матеріально-
технічної бази для проведення занять з фізичного 
виховання; треба повністю змінити систему фізичного 
виховання у ВУЗі; можливість ходити на фехтування 
у ІІ зміну; щоб кожна група студентів займалась тим 
видом спорту який їм подобається більше і менше часу 
витрачати на розминку; збільшити уроки з плавання; 
більше часу для занять спортивними іграми; більше 
пар на свіжому повітрі; скоротити час розминки на 
заняттях і надати перевагу і більше часу спортивним 
іграм, фехтуванню, гімнастиці і т.д.; зменшити 
фізичне навантаження на заняттях; фізичне виховання 
потрібно зробити окремо від інших занять, щоб була 
змога більше уваги приділяти заняттям, а не бігти на 
наступну пару.

Ці пропозиції доволі цікаві як на І так і на ІV 
курсі студенти  прагнуть до різноманітності занять; 
бажають зменшити фізичне навантаження на 
заняттях; зменшити тривалість розминки на заняттях; 
пропонують перетворити примусові заняття на секції; 

покращити стан матеріально-технічної бази для 
проведення занять з фізичного виховання. Студенти І 
курсу  пропонують – прибрати  нормативи у фізич-
ному вихованні; замість 3,5років займатися фізичним 
вихованням 1 рік; деякі взагалі вважають, що фізичне 
виховання не потрібне для отримання професійних 
знань; деякі просять змінити ставлення до фізично-
го виховання з боку адміністрації. Студенти ІУ курсу 
пропонують – повністю змінити систему фізичного 
виховання у ВУЗі; надати можливість ходити на пари 
з фізичного виховання у ІІ зміну, або окремо від інших 
занять, щоб була змога більше уваги приділяти занят-
тям, а не бігти на наступну пару.

Висновки. 
Нами було виявлено, що відношення оточуючого 

середовища студента до занять фізичним вихованням 
і спортом  в цілому позитивне, особисте ставлення до 
свого здоров’я та здорового способу життя у більшої 
кількості студентів позитивне і більша частина сту-
дентів визначилась у тому, що фізичне виховання у 
ВНЗ сприяє здоровому способу життя та покращенню 
здоров’я. Але у більшої кількості студентів виявилися 
негативне або байдуже ставлення до організації за-
нять, змісту занять та розподілу навчального матеріа-
лу на заняттях з фізичного виховання, а також більша 
кількість студентів (60% – І курс і 58,2% – ІV курс) 
визначилась в тому, що їм подобається можливість 
займатися фізичним вихованням в секціях. Найбільш 
популярними видами спорту за думкою студентів І і ІV 
курсів виявилися: спортивні ігри, музично-ритмічне 
виховання, плавання, легка атлетика, гімнастика. 
Студентами також були зроблені цікаві пропозиції 
які в основному стосуються організації занять. Таким 
чином, фізичне виховання у педагогічних ВНЗ як на-
вчальна дисципліна вимагає нових підходів до органі-
зації занять, відбору змісту, форм і методів навчання, 
врахування особистостей фізичної культури кожного 
студента. 

Перспективами подальших досліджень є пошук 
шляхів інтенсифікації навчання фізичному вихован-
ню студентів педагогічних ВНЗ. 
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Анотації:
Наведено результати визначен-
ня структури фізичного розвитку, 
психофізіологічних можливос-
тей та фізичної підготовленості 
дітей вікових груп 1-2, 3-4 і 4-5 
років. Встановлено, що розвиток 
дітей від 1 до 5 років відбуваєть-
ся гетерохронно. У початково-
му дослідному віковому періоді 
(1-2 роки) спостерігається зна-
чна роль показників фізичного 
розвитку у розвитку фізичних 
якостей і психофізіологічних 
можливостей. У віці 3-4 років по-
силюється роль рівня розвитку 
фізичних якостей і психофізіоло-
гічних можливостей у структурі 
комплексної підготовленості, а 
у віковому періоді 4-5 років зно-
ву спостерігається підвищення 
ролі фізичного розвитку зі збе-
реженням ролі фізичної підго-
товленості і психофізіологічних 
можливостей.

Козина Ж.Л., Лахно Е.Г., Москалець Т.В. 
Структура физического, психофизиоло-
ического развития и физической подго-
товленности детей дошкольного возрас-
та. Приведены результаты определения 
структуры физического развития, психофи-
зиологических возможностей и физичес-
кой подготовленности детей возрастных 
групп, 1-2, 3-4 и 4-5 лет. Установлено, что 
развитие детей от 1 до 5 лет происходит 
гетерохронно. В начальном исследуемом 
возрастном периоде (1-2 года) наблюда-
ется значительная роль показателей фи-
зического развития в развитии физических 
качеств и психофизиологических возмож-
ностей. В возрасте 3-4 года усиливается 
роль уровня развития физических качеств 
и психофизиологических возможностей в 
структуре комплексной подготовленности, 
а в возрастном периоде 4-5 лет опять на-
блюдается повышение роли физического 
развития с сохранением роли физической 
подготовленности и психофизиологических 
возможностей.

Kozina Zh.L., Lakhno E.G., Moskalets 
T.V. Structure of physical, psycho-phys-
iological development and physical pre-
paredness of children of preschool age. 
The results of determination of structure of 
physical development are resulted, psycho-
physiological possibilities and physical pre-
paredness of children of age-dependent 
groups, 1-2, 3-4 and 4-5 years. It is set that 
development of children from 1 to 5 years 
takes place getertimely. There is a consid-
erable role of indexes in the initial probed 
age-dependent period (1-2 years) there is a 
considerable role of indexes of physical de-
velopment in development of physical quali-
ties and psycho-physiological possibilities. 
In age 3-4 the role of level of development 
of physical qualities and psycho-physiologi-
cal possibilities increases in the structure of 
complex preparedness, and in an age-de-
pendent period 4-5 years again there is an 
increase of role of physical development with 
the maintain of role of physical preparedness 
and psycho-physiological possibilities.

Ключові слова:
діти, розвиток, фізична підго-
товленість, психофізіологічні 
можливості, структура, гете-
рохронність.

дети, развитие, физическая подготов-
ленность, психофизиологические возмож-
ности, структура, гетерохроннисть.

children, development, physical prepared-
ness, psycho-physiological possibilities, 
structure, getertimely.

Вступ.1

Багато авторів [10,11,12,17,18,21], кажучи про 
критерії високої культури рухів дитини, перш за все, 
мають на увазі формування у неї здатності успішно 
вирішувати найрізноманітніші рухові завдання. Це 
означає, що вже в дошкільному і молодшому шкіль-
ному віці дитина повинна добре володіти основними 
рухами, накопичити значний потенціал фундамен-
тальних рухових умінь, з тим, щоб в майбутньому на 
цій основі можна було легко освоїти складніші рухи і 
дії, у тому числі і спортивні.

Оволодіння основними рухами базується на фор-
муванні у дитини уміння розміряти свої зусилля з 
конкретним завданням, погоджувати рухи різних ді-
лянок тіла з різними зусиллями, координуючи їх ро-
боту в часі і просторі. Складність навчання дитини 
рухам полягає в тому, що неможливо привернути до 
цього процесу його свідомість в тій мірі, в якій це не-
обхідно. Зате дитина краща, ніж дорослі, сприймає і 
запам’ятовує форму руху, його просторову і, що дуже 
важливе, ритмічну структуру.

У давні часи, коли від розвитку фізичних якостей, 
технічних навичок та умінь залежало життя, фізично-
му вихованню придавалося найважливіше значення.  
“Він не вміє ні читати, ні плавати”, – говорили в Древ-
ній Греції, бажаючи підкреслити повну неспромож-
ність людини [10,11,12]. Зараз, коли, з одного боку, 
спорт наближається до піку людських можливостей, 
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а, з іншого боку, цивілізація страждає від гіподинамії 
[17,18,21], найважливішу роль починає грати розроб-
ка методик та приладів, які гармонійно зближують фі-
зичний, психологічний та інтелектуальний розвиток 
дитини [10,11,12,13,14]. Для того,щоб розробка мето-
дик інтегрального розвитку дитини стала реальністю, 
необхідне дослідження особливостей фізичного, пси-
хофізіологічного розвитку та фізичної підготовленос-
ті дітей 1-5 років [9,23].

Дослідження проведено згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України на 2011-2015 р.» по темі 2.4 
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в ігрових видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал ті методи.
Мета роботи – визначити особливості структури 

фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної 
підготовленості дітей дошкільного віку.

Методи та організація дослідження. Для визначення 
рівня фізичного, психофізіологічного розвитку та фізич-
ної підготовленості дітей дошкільного віку було проведе-
но психофізіологічне тестування, що включає визначення 
латентного часу простої реакції на світловий і звуковий 
на подразники; педагогічне тестування, що включає біг 10 
м., метання мішечка з піском вагою 40 г, стрибок у довжи-
ну з місця, утримання рівноваги на одній нозі. В якості 
показників фізичного розвитку застосовуються довжина 
і маса тіла. Отримано результати оброблялися за допомо-
гою методів математичної статистики. 
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У дослідженні взяли участь 52 дитини вікової гру-
пи 1-2 років, 56 дітей 3-4 років, 56 дітей 4-5 років. 

Отримано дані математично оброблялися із засто-
суванням методів порівняння середніх за t-критерієм 
Стьюдента, кореляційного і факторного аналізу, на 
основі чого були зроблені висновки про ступінь 
взаємозв'язку показників фізичної підготовленості, 
фізичного і психофізіологічного розвитку та структурі 
показників комплексного розвитку і підготовленості 
дітей. На основі отриманих даних робилися висновки 
про необхідність розробки та особливості методик ін-
тегрального розвитку дітей 1-5 років. 

Результати дослідження.
Аналіз взаємозв'язку показників фізичного розви-

тку, фізичної підготовленості дітей 1-2 років показав 
наявність достовірного взаємозв'язку (р<0,05) між по-
казником довжини тіла і показником часу пробігання 
відрізка 10 м (r =- 0,54).

Крім того, виявлені достовірні коефіцієнти кореля-
ції між показниками довжини тіла і середнім значен-
ням часу латентного періоду реакції на звук (r =- 0,51), 
середнім значенням часу латентногго періоду реакції 
на світло (r =- 0,35), коефіцієнтом варіації часу ла-
тентного періоду реакції на світло (r =- 0,31) і на звук  
(r=- 0,44) (табл. 1). 

Отримані дані свідчать про те, що в даній віко-
вій групі спостерігається взаємозв’язок показників 
фізичної підготовленості і психофізіологічних мож-
ливостей, головним чином., З показниками довжини 
тіла, тобто з показниками фізичного розвитку. Це, на 
наш погляд, є цілком закономірним результатом дослі-
дження, оскільки в даній віковій групі визначальним 
чинником фізичного, психофізіологічного розвитку 
та фізичної підготовленості являється вік дитини, що 
визначає довжину тіла та інші антропометричні по-
казники, і, відповідно, показники психофізіологічних 
можливостей і фізичної підготовленості. При цьому 
різниця у віці, складала кілька місяців для дітей даної 
вікової групи, є чинником, що робить істотний вплив 
на показники фізичної підготовленості і психофізіо-
логічних можливостей дітей 1-2 років. 

У віковій групі 3-4 років виявлені достовірні ко-
ефіцієнти взаємозв’язку не тільки між показниками 
довжини тіла і показниками фізичної підготовленості 
(r = 0,52 між показниками довжини тіла і метання мі-
шечка з піском правою рукою, r = 0,46 між показни-
ками довжини тіла і метання мішечка з піском лівою 
рукою, р <0,05) (табл. 2). На відміну від вікової групи 
1-2 роки, у віковій групі 3-4 років не виявлено досто-
вірних коефіцієнтів взаємозв’язку між показниками 

Таблиця 1
Взаємозв’язок показників фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості  

дітей 1-2 років (n=27)

Довжина 
тіла см.

Швидкість 
реакції на 

світловий под-
разник, середнє 

значення, мс

Швидкість 
реакції на 
світловий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, середнє 
значення, мс

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Біг 10 м, с

Довжина тіла 
см. 1,00 -0,35 -0,31 -0,51 -0,44 -0,54
Швидкість 
реакції на 
світловий под-
разник, середнє 
значення, мс

-0,35 1,00 0,41 0,37 0,15 0,27

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

-0,31 0,41 1,00 0,15 0,17 -0,10

Швидкість 
реакції на звуко-
вий подразник, 
середнє значен-
ня, мс

-0,51 0,37 0,15 1,00 0,17 0,25

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, коефіцієнт 
варіацій, %

-0,44 0,15 0,17 0,17 1,00 -0,05

Біг 10 м, с -0,54 0,27 -0,10 0,25 -0,05 1,00
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довжини тіла і показниками психофізіологічних мож-
ливостей (табл. 2).

У той же час виявлені достовірні значення коефі-
цієнтів взаємозв’язку (р <0,05) між деякими показни-
ками фізичної підготовленості і психофізіологічних 
можливостей. Так, отримані достовірні коефіцієнти 
взаємозв’язку між показниками часу пробігання від-
різка 10 м і часом латентного періоду простої реакції 
на світловий подразник (r = 0,31, р <0,05), показником 
часу утримання рівноваги в положенні стоячи на од-
ній нозі і коефіцієнтів варіації часу простої реакції на 
звуковий подразник (r = 0,51, р <0,05) (табл. 2).

Отримані дані ми можемо пояснити тим, що в даній 
віковій групі спостерігається посилення взаємозв’язків 
між показниками, що відображають різні аспекти роз-
витку дитини, і рівень фізичного розвитку у віковій 
групі 3-4 років грає меншу роль в порівнянні з віковою 
групою 1-2 років. У віковій групі 3-4 років у структурі 
розвитку та комплексної підготовленості збільшується 

роль розвитку фізичної підготовленості, психофізіоло-
гічних можливостей у порівнянні з рівнем фізичного 
розвитку, як спостерігається у віковій групі 1-2 років, 
що узгоджується з положеннями Ухтомського А.А., Ар-
шавського І . А. [9,113].

У віковій групі 4-5 років знову спостерігається по-
силення впливу показників рівня фізичного розвитку 
на розвиток фізичних якостей і психофізіологічних 
можливостей, як це характерно і для групи 1-2 років. 
Так, виявлені достовірні коефіцієнти взаємозв'язку 
між показниками довжини тіла і показниками фізич-
ної підготовленості (r = 0,41 між показниками довжи-
ни тіла і метання мішечка з піском правою рукою, r = 
0,44 між показниками довжини тіла і метання мішечка 
з піском лівою рукою, r = 0,37 між показниками до-
вжини тіла і часом утримання рівноваги на одній нозі, 
р <0,05) (табл. 3). 

На відміну від вікової групи 3-4 років, у віко-
вій групі 4-5 років виявлені достовірні коефіцієнти 

Таблиця 2
Взаємозв’язок показників фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості  

дітей 3-4 років (n=28)

Дов-
жина 
тіла

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 

середнє зна-
чення, мс

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
середнє зна-

чення, мс

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Метання 
мішечка 
з піском 
лівою 

рукою, м

Метання 
мішечка 
з піском 
правою 

рукою, м

Біг  
10 м, с

Стрибок 
у до-

вжину з 
місця, см

Тест на 
рівновагу, 

с

Довжина тіла 1,00 0,02 -0,24 -0,08 0,13 0,46 0,52 -0,23 0,30 0,15
Швидкість 
реакції на 
світловий под-
разник, середнє 
значення, мс

0,02 1,00 0,28 0,40 -0,47 -0,18 -0,20 0,33 -0,17 -0,29

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

-0,24 0,28 1,00 -0,13 -0,35 0,01 -0,04 -0,01 -0,15 -0,19

Швидкість 
реакції на 
звуковий под-
разник, середнє 
значення, мс

-0,08 0,40 -0,13 1,00 0,36 -0,06 -0,09 0,23 -0,08 0,08

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, коефіцієнт 
варіацій, %

0,13 -0,47 -0,35 0,36 1,00 0,27 0,31 -0,13 0,08 0,51

Метання 
мішечка з 
піском лівою 
рукою, м

0,46 -0,18 0,01 -0,06 0,27 1,00 0,95 -0,24 0,51 0,46

Метання 
мішечка з 
піском правою 
рукою, м

0,52 -0,20 -0,04 -0,09 0,31 0,95 1,00 -0,31 0,49 0,44

Біг 10 м, с -0,23 0,33 -0,01 0,23 -0,13 -0,24 -0,31 1,00 -0,26 -0,06
Стрибок у до-
вжину з місця, 
см

0,30 -0,17 -0,15 -0,08 0,08 0,51 0,49 -0,26 1,00 0,51

Тест на 
рівновагу, с 0,15 -0,29 -0,19 0,08 -0,51 0,46 0,44 -0,06 0,51 1,00
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взаємозв'язку між показниками довжини тіла і показ-
никами психофізіологічних можливостей (r =- 0,41 
між показниками довжини тіла і часом простої реакції 
на світловий подразник, r = -0,41 між показниками до-
вжини тіла і коефіцієнтом варіації часу простої реак-
ції на світловий подразник, р <0,05) (табл. 3).

Виявлено також достовірні значення коефіцієн-
тів взаємозв'язку (р <0,05) між деякими показника-
ми фізичної підготовленості і психофізіологічних 
можливостей. Так, отримані достовірні коефіцієнти 
взаємозв'язку між показниками дальності метання мі-
шечка з піском правою рукою і коефіцієнтом варіації 
часу простої реакції на звуковий подразник (r =- 0,39, 
р <0,05) (табл. 3). 

Отримані дані ми можемо пояснити тим, що в 
даній віковій групі спостерігається поряд з новою 

активізацією впливу фізичного розвитку на рівень фі-
зичної підготовленості і психофізіологічних можли-
востей спостерігається наявність взаємозв'язків між 
показниками, що відображають різні аспекти розви-
тку дитини. Роль рівня фізичного розвитку у віковій 
групі 4-5 років знов підвищується в порівнянні з ві-
ковою групою 1-2 років. У віковій групі 4-5 років у 
структурі розвитку та комплексної підготовленості 
також зберігається роль розвитку фізичної підготов-
леності, психофізіологічних можливостей.

Висновки.
1. Розвиток дітей від 1 до 5 років відбувається ге-

терохронно. У початковому дослідному віковому пе-
ріоді (1-2 роки) спостерігається значна роль показни-
ків фізичного розвитку у розвитку фізичних якостей і 
психофізіологічних можливостей.

Таблиця 3
Взаємозв’язок показників фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості  

дітей 4-5 років (n=27)

Дов-
жина 
тіла

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 

середнє зна-
чення, мс

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
середнє зна-

чення, мс

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Метання 
мішечка 
з піском 
лівою 

рукою, м

Метання 
мішечка 
з піском 
правою 

рукою, м

Біг 10 м, с
Стрибок у 
довжину з 
місця, см

Тест на 
рівновагу, 

с

Довжина тіла 1,00 -0,41 -0,59 -0,31 -0,33 0,41 0,44 -0,02 -0,10 0,37
Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
середнє зна-
чення, мс

-0,41 1,00 0,70 0,57 -0,06 -0,29 -0,18 -0,06 0,25 -0,26

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

-0,59 0,70 1,00 0,38 0,16 -0,34 -0,28 0,11 0,32 -0,37

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, середнє 
значення, мс

-0,31 0,57 0,38 1,00 0,52 -0,18 -0,20 -0,26 0,11 -0,12

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, коефіцієнт 
варіацій, %

-0,33 -0,06 0,16 0,52 1,00 -0,18 -0,39 -0,10 0,04 -0,24

Метання 
мішечка з 
піском лівою 
рукою, м

0,41 -0,29 -0,34 -0,18 -0,18 1,00 0,81 0,02 -0,32 0,39

Метання 
мішечка з 
піском правою 
рукою, м

0,44 -0,18 -0,28 -0,20 -0,39 0,81 1,00 -0,07 -0,15 0,29

Біг 10 м, с -0,02 -0,06 0,11 -0,26 -0,10 0,02 -0,07 1,00 0,27 0,00
Стрибок у до-
вжину з місця, 
см

-0,10 0,25 0,32 0,11 0,04 -0,32 -0,15 0,27 1,00 -0,18

Тест на 
рівновагу, с 0,37 -0,26 -0,37 -0,12 -0,24 0,39 0,29 0,00 -0,18 1,00
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2. У віці 3-4 років посилюється роль рівня розвитку 
фізичних якостей і психофізіологічних можливостей 
у структурі комплексної підготовленості, а у віковому 
періоді 4-5 років знову спостерігається підвищення 
ролі фізичного розвитку зі збереженням ролі фізичної 
підготовленості і психофізіологічних можливостей.

В перспективі подальших досліджень передбача-
ється розробка системи інтегрального розвитку дітей 
дошкільного віку.
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Система тактичної підготовки баскетболісток студентських 

команд із застосуванням інтерактивних технологій
Козіна Ж.Л., Кондак Н.М., Коваль М.В., Пащенко Н.О., Кірсанов М.В.

Харківський національний педагогічний університет  імені Г.С. Сковороди 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Харківська державна академія фізичної культури 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотації:
Розроблено програму підви-
щення ефективності тактичної 
підготовки баскетболісток сту-
дентських команд із застосу-
ванням методів для активізації 
образного сприйняття елементів 
техніки і тактики баскетболу на 
основі сучасних інформаційних 
технологій. У дослідженні взяли 
участь  23 баскетболістки 18-
23 років студентської команди, 
з яких 11 склали експеримен-
тальну групу і 12 – контрольну. 
Встановлено, що розроблена 
система сприяє підвищенню 
якості техніки виконання техніч-
них прийомів баскетболу, ефек-
тивності ігрових дій, підвищенню 
кількості реалізованих у грі так-
тичних взаємодій.

Козина Ж.Л., Кондак Н.Н., Коваль М.В., Па-
щенко Н.А., Кирсанов Н.В. Система тактичес-
кой подготовки баскетболисток студенчес-
ких команд с применением интерактивных 
технологий. Разработана программа 
повышения эффективности тактической по-
дготовки баскетболисток студенческих команд 
с применением методов для активизации 
образного восприятия элементов техники и 
тактики баскетбола на основе современных 
информационных технологий. В исследовании 
приняли участие 23 баскетболистки 18-23 лет 
студенческой команды, из которых 11 состави-
ли экспериментальную группу и 12 - контроль-
ную. Установлено, что разработанная система 
способствует повышению качества техники 
исполнения технических приемов баскетбола, 
эффективности игровых действий, повышению 
количества реализованных в игре тактических 
взаимодействий.

Kozina Zh.L, Kondak N.N., Koval M.V., 
Paschenko N.A., Kіrsanov N.V. The 
system of tactical training basketball 
teams of students using interactive 
technologies. A program for improv-
ing the effectiveness of tactical training 
of basketball teams of students with 
techniques to enhance the perception 
of figurative elements of technique and 
tactics of basketball on the basis of mod-
ern information technology. The study 
involved 23 female basketball players 
of 18-23 years of student teams, 11 of 
which were experimental group and 12 
- control. Established that the developed 
system improves the quality of perfor-
mance technique techniques of basket-
ball, the effectiveness of actions in the 
game, raising the number of implement-
ed in-game tactical interactions.

Ключові слова:
баскетбол, студенти, так-
тика, інформаційні технології, 
тактичні вправи, експертна 
оцінка, тактичні прийоми.

баскетбол, студенты, тактика, 
информационные технологии, тактические 
упражнения, экспертная оценка, тактичес-
кие приемы.

basketball, student, tactics, information 
technology, tactical exercises, expert 
evaluation, tactics.

Вступ. 1

Підготовка студентських команд має свої склад-
ності й особливості [1,2,3,5,7]. Це пов’язано з тим, що 
для того, щоб команда з баскетболу була «зіграною», 
необхідно кілька років. А склад баскетбольної сту-
дентської команди увесь час міняється, оскільки одні 
спортсмени надходять на перший курс, інші закінчу-
ють інститут і вибувають з команди.

У студентській команді режим тренувань і відпо-
чинку визначається не самим тренером, як у профе-
сійних і клубних командах, а заданими умовами на-
вчального процесу у вузі. Тому тренер студентської 
команди змушений переборювати ряд труднощів, які 
містять складності при комплектації команди, при 
спробі правильної організації тренувального проце-
су відповідно до законів розвитку спортивної форми 
й адаптації, при побудові навчально-тренувального 
процесу з урахуванням недостатньої кількості (2-3 
рази в тиждень) тренувань, різного рівня підготов-
леності студенток-баскетболісток і постійної зміни 
складу команди. Всі ці труднощі в більшому ступені 
проявляються в  студентських командах.

Таким чином, на даний момент позначено про-
блему необхідності вдосконалення навчально-
тренувального процесу в студентських баскетбольних 
командах. І особливо це стосується тактичної підго-
товки гравців. Багато тренерів так і не встигають на-
вчити спортсменів основним тактичним комбінаціям 
за період навчання у вищому навчальному закладі, і 
тим більше – застосовувати ці комбінації у грі. Тому 
пошук ефективних засобів тактичної підготовки грав-
© Козіна Ж.Л., Кондак Н.М., Коваль М.В., Пащенко Н.О.,  
    Кірсанов М.В., 2011

ців студентських баскетбольних команд є актуальною 
проблемою теорії і методики студентського спорту.

Це і визначило обраний напрямок наших дослі-
джень.

Дослідження проведено згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України на 2011-2015 р.» по темі 2.4 
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в ігрових видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи: розробити й експериментально об-

ґрунтувати методику підготовки баскетбольних ко-
манд вищих навчальних закладів з опорою на засто-
сування тактичних вправ.

Завдання роботи: 
1. Визначити стан проблеми з підготовки студентсь-

ких баскетбольних команд за даними сучасної 
літератури. 

2. Розробити комплексну методику підготовки  баскет-
больних команд вищих навчальних закладів з опо-
рою на застосування тактичних вправ та методів 
інформаційного впливу на процес освоєння гравця-
ми техніко-тактичних прийомів баскетболу. 

3. Експериментально обґрунтувати ефективність за-
стосування методики підготовки гравців студентсь-
ких баскетбольних команд з опорою на застосування 
тактичних вправ та методів інформаційного впливу 
на процес освоєння гравцями техніко-тактичних 
прийомів баскетболу.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення літе-

ратурних джерел, педагогічне тестування, фізіологічні 
і психофізіологічні методи дослідження, педагогічний 
експеримент із застосуванням сучасних інформацій-
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них технологій, методи математичної статистики із 
застосуванням факторного і кластерного аналізу, по-
рівняння середніх і дисперсійного аналізу.

Усього в даному дослідженні було обстежено 23 
баскетболістки 18-23 років. 

Результати дослідження.
Розроблена система підготовки студентських бас-

кетбольних команд з акцентом на застосування так-
тичних вправ перш за все спрямована на активізацію 
сприйняття елементів тактики баскетболу. Для цього 
застосовувались методи інформаційного впливу на 
свідомість гравців [6]. 

Тому розроблена методика включала:
Створення поліграфічних посібників, що відбива-• 
ють особливості техніки виконання різних прийо-
мів у баскетболі;
Створення мультиплікаційних фільмів, що дозво-• 
ляють акцентувати визначені особливості техніки і 
тактики баскетболу. Для створення динамічних по-
сібників був застосований метод мультиплікації з 
ряду причин:
Мультфільми завжди залучали і залучають людей • 
різного віку;
За допомогою мультиплікації можна створювати • 
будь-які динамічні схеми в залежності від завдань 
навчання;
Сучасні інформаційні технології дозволяють досить • 
швидко й ефективно створювати необхідні динаміч-
ні сюжети, що без наочного відтворення часто важкі 
для розуміння;
Сучасні технічні засоби дозволяють відтворювати • 
мультфільми, створені в програмі «Flash», як на 
персональних комп'ютерах, так і на відеоплейєрах 
і навіть мобільних телефонах.

Для підготовки поліграфічних посібників засто-
совувалася відеозйомка виконання кваліфікованими 
баскетболістами технічних прийомів з наступною 
комп'ютерною обробкою даних. Матеріали знімали-
ся за допомогою відеокамери, потім переводилися 
в комп'ютер за допомогою TV-тюнеру. Відеоматері-
али розкладалися на кадри за допомогою програми 

«Adobe Premier». Після цього вибиралися потрібні ка-
дри, і видалявся фон за допомогою програми «Adobe 
Photoshop». Видалення фона вироблялося з метою за-
безпечення контрастності і кращого наочного сприй-
няття технічних елементів. Створені таким чином ві-
деограми виводилися на друк і надавалися кожному 
студентові для самостійного вивчення. Нижче приве-
дені деякі приклади розроблених таким чином відео-
грам і малюнків (рис. 1-3).

Наочні приладдя видавалися кожному спортсмену 
на необмежений термін. У збільшеному форматі дані 
посібники розвішувалися перед спортивним залом.

Для забезпечення безпосереднього наочно-
образного сприйняття при вивченні й удосконаленні 
техніки і тактики баскетболу були розроблені дина-
мічні посібники. У них були відбиті основні деталі 
техніки і тактики баскетболу. Для створення динаміч-
них посібників був застосований метод мультипліка-
ції з ряду причин:

Мультфільми завжди залучали і залучають людей 1. 
різного віку;
За допомогою мультиплікації можна створювати 2. 
будь-які динамічні схеми в залежності від завдань 
навчання;
Сучасні інформаційні технології дозволяють до-3. 
сить швидко й ефективно створювати необхідні 
динамічні сюжети, що без наочного відтворення ча-
сто важкі для розуміння;
Сучасні технічні засоби дозволяють відтворювати 4. 
мультфільми, створені в програмі «Flash», як на 
персональних комп'ютерах, так і на відеоплейєрах 
і навіть мобільних телефонах.

У нашій роботі для створення навчальних мультфіль-
мів застосовувалася програма «Macromedia Flash MX 
2004» [36]. Ця програма забезпечує інструментальне 
середовище візуальної розробки мультимедійних доку-
ментів, що містять анімаційну графіку, звук, відео, еле-
менти користувальницького інтерфейсу і здатних під-
тримувати інтерактивність. Ця програма призначена для 
створення додатків з мультимедійним змістом усілякого 
призначення. Програма дозволяє створювати мальовані 

Рис. 1. Приклад наочного приладдя для 
ілюстрації індивідуальних тактичних дій  

у нападі (заслін гравцю з м’ячем)

Рис. 2. Заслін гравцю без м’яча
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мультфільми, додавати до них відеокліпи і звук, отрима-
ні з інших джерел. Створені документи можуть експор-
туватися в інші програми і транслюватися в них.

У сучасному спорті, коли зустрічаються рів-
ні під силу суперники і часто переможець визна-
чається з мінімальною перевагою, тактичні вмін-
ня спортсменів стають особливо актуальними. У 
спортивних іграх та єдиноборствах, де існує безпо-
середній контакт між суперниками, тактичну май-
стерність має вирішальне значення для перемоги. 
Аналіз змагальних взаємодій незмінно призводить до 
необхідності моделювання спортсменом поведінки 
суперника і різних варіантів розвитку подій.

 Для моделювання ситуацій прийняття рішення ви-
користовуються різні макети, здатні виконувати певні 
дії, що імітують поведінку реального суперника.

Макети також використовуються на початкових 
етапах освоєння тактичних взаємодій, оскільки розу-
міння цілісного процесу розвитку ситуації на майдан-
чику є необхідною умовою її реалізації.

Для моделювання тактичних ситуацій у практиці 
підготовки баскетболістів традиційно застосовують-
ся спеціальні магнітні демонстраційні дошки, однак 
можливості їх застосування обмежені, оскільки не 
дозволяють сприймати тактичну ситуацію в динамі-
ці. В даний час з розвитком комп'ютерних технологій 
з'явилися необмежені можливості створення динаміч-
них моделей тактичних ситуацій. Для цього існують 
спеціальні програми, однак ці програми мають певні 
обмеження, пов'язані із закладеним в них обмеженим 
набором можливих комбінацій. Крім того, в даний час 
ці програми є ліцензійними, що не завжди доступно 
для користувача.

Нижче ми наводимо характеристику та електронну 
адресу основних програм, що дозволяють здійснити 
моделювання тактичних ситуацій.
1. Програма Basketball Playbook v0.9 (JE Smit) gratuit 

(freeware) Програма розробки і анімації комбінацій 
і баскетбольних вправ. Має більше 600 комбінацій 
і вправ (умовно безкоштовна версія. Вартість про-
грами 29,95 євро). Якщо не придбана протягом 
30 днів вважається free, при цьому окремі функції 
відключаються http://www.jes-basketball.com/playbook/
download.html. Флеш презентація (як працювати з 
програмою) http://www.jes-basketball.com/playbook/
animation.html

2. Програма, що рекомендується ФІБА – Sideline 
Organizer Standard. При завантаженні будьте уважні! 
Програма дає можливість встановлення тільки один 
раз. При помилковому введенні ключа можуть ви-
никнути проблеми. http://www.sidelinesports.com/
organizer.php?s2=fbb. Флеш презентація http://www.
sidelinesports.com/organizerflash/flash.php.

3. Програма CREZ Complete Basketball System Про-
грама включає модулі: Personnel / Roster Screens, 
CREZscorer, CREZvideo, CREZstats, CREZscout, що 
дозволяють вести статистику гри, розмічати відео 
для подальшого монтажу (нарізка моментів), ство-
рювати анімацію та ін. Перші 30 днів працює без об-
межень, після чого пропонується придбати продукт 
( або окремими модулями або цілком). В іншому ви-

падку працює з обмеженням Функціональні можли-
востей. Вартість 1250 у.о. - Повний комплект. Інстал 
– 71,1 Мб http://www.crezbasketball.com/section/
view/wces/60.
Ми пропонуємо створення моделей з допомогою 

Flash – технологій, які дають можливість створю-
вання необмеженої кількості динамічних моделей. 
Розглянемо можливості моделювання тактичних си-
туацій на прикладі зонного пресингу 1-2-1-1.

Розставляючи гравців при зонному пресингу 1-2-1-1 
по всьому майданчику, слід зазначити, що майданчик 
ділиться на декілька зон. Поздовжні зони визначають 
розстановку гравців і їх функції. при будь-якій розста-
новці всі три зони обов'язково заповнюються. Причому 
центральна зона (найкоротший шлях від кільця) става-
ти особливо важливою і насиченою (рис. 3).

Дії грають визначаються місцезнаходженням м'яча 
на майданчику. При зонному пресингу її умовно роз-
бивають на області дії команди. Розглянемо, як орга-
нізуються основні взаємодії при зонному пресингу 
1-2-1-1 по всьому майданчику.

Захисник 1 - зазвичай гравець задньої лінії. Це по-
винен бути невисокий, рухливий гравець, однаково 
активний у захисті та нападі. Він відтісняє противни-
ка в напрямку, вигідному для його команди. Середній 
гравець підключається другий до партнера з метою 
відібрати м'яч і в разі потреби має вміти швидко від-
ступити назад.

Гравці 2 і 3 – більш високі гравці. Більш рухливий 
з них ставати в позицію захисника 2, коли захищає ко-
манда хоче форсувати розвиток атаки в його напрям-
ку. Гравці 2 і 3 в залежності від переміщення м'яча 
повинні вміти швидко зміщуватися до тилової зони, 
прикриваючи слабке місце під кошиком.

Четвертий гравець (№ 4), повинен добре відчувати 
обстановку і передбачати розвиток подій. Йому до-
водиться багато подорожувати, оскільки на ньому ле-
жить відповідальність за гру в середині майданчика. 
Задній гравець (№ 5), зазвичай центровий, найвищий, 
сильніше за інших грають під щитом.

Остання лінія захисту прикриває кошик, і цей гра-
вець запобігає легкі кидки з близької дистанції.

По ходу застосування зонного пресингу активно 
захищає команда має можливість, принаймні, три – чо-
тири рази створити ситуацію групового відбору м'яча і 
змусити супротивника діяти з максимальною напругою. 
На рис. 3 показані окремі кадри при створенні фільму 
в програмі Flash.

На першому кадрі показана початкова розстановка 
захисників при зонному пресингу 1-2-1-1, на другому 
кадрі показано рух захисників 1 і 2 до нападаючого, 
який отримав м'яч, для того, щоб змусити його руха-
тися його з м'ячем до бокової лінії. На третьому кадрі 
ми бачимо перехоплення, досконалий захисниками, і 
на четвертому – атаку кільця. Фільм, після створення 
в програмі Flash, експортується у формат, зручний для 
показу (swf, avi, animated gif та ін.)

У даному випадку показаний лише один з варіантів 
можливого розвитку подій при застосуванні зонного 
пресингу 1-2-1-1. Таких варіантів може бути безліч. 
Застосування динамічних моделей значно полегшує 
сприйняття і розуміння тактичних комбінацій, скоро-
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діє, захисник 8 переходить в протилежну колону, на-
падаючий  1 стає захисником, вправа продовжується 
і так далі. 

Вправа 2 (рис. 5). Половина баскетбольного май-
данчика умовно ділиться  на 4 частини. У кожній з 
них знаходяться  нападаючий і захисник. Нападаю-
чий 1, володіючи м'ячем, при активній протидії за-
хисника 1 виконує фінти і повороти, прагнучи пере-
дати м'яч гравцю, що вийшов у вільний «квадрат» 
нападаючому 2, який також долає активний опір за-
хисника 2. Нападаючий 2, зловивши м'яч, починає 
виконувати вишагування і повороти, прагнучи пере-
дати м'яч  нападаючому 3, що виходить в «квадрат», 
що звільнився, і так далі.

Для поліпшення базової підготовки гравців роз-
роблена методика включала також вправи, спрямова-
ниі на розвиток сили, що чергуються із вправами на 
розвиток швидкості [2,8,9]. 

Як активний відпочинок виконувалися вправи на 
підвищення «почуття м'яча», розвиток спритності і 
координації рухів.

При побудові тренувального заняття вправи ви-
конувалися по методу кругового тренування в та-
кій послідовності: 2 вправи спрямовані на розвиток 

       Рис. 3. Кадри фільму - динамічної моделі  
тактичних взаємодій при зонному  

пресингу 1-2-1-1

Рис. 4. Ілюстрація вправи 1

Рис. 5. Ілюстрація вправи 2

чуючи час, що витрачається тренером і спортсменами 
на освоєння різних тактичних взаємодій.

Крім того, розроблена методика включала засто-
сування великої кількість спеціальних вправ на роз-
виток тактичного мислення та розучування тактичних 
схем. Наводимо приклади розроблених вправ.

Вправа 1 (рис. 4). Нападаючий 2 робить фінт на рух 
до лицьової лінії, примушуючи зміститися захисника, 
коротким ривком у зворотному напрямі відкривається 
і отримує м'яч від нападаючого 1. Захисник 7 проти-
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сили, після чого була вправа на володіння м'ячем; далі 
– станція на виконання 2-х швидкісних вправ і знову 
станція з вправами на підвищення  «почуття м'яча».

Для заглибленого аналізу ефективності викорис-
тання експериментальної методики на показники тех-
нічної підготовленості була проведена експертна оцін-
ка техніки виконання одного з основних технічних 
прийомів у баскетболі - кидка одною рукою зверху із 
середньої дистанції (таблиця 3.6). Експертна оцінка 
проводилася за 12-ти бальною системою.

Як видно з таблиці 1, до проведення експерименту 
середні значення експертної оцінки техніки виконан-
ня кидка одною рукою зверху із середньої дистанції у 
спортсменок контрольної й експериментальної групи 
статистично не розрізнялися. В експериментальній групі 
середня експертна оцінка техніки кидка склала 5,00 ба-
лів, а в контрольній групі – 5,42 бала (t= -0,42; р>0,05). 

Результати вихідного тестування показали, що по-
казники експертної оцінки техніки кидка носять ви-
падковий характер. По первісному тестуванню показ-
ники експертної оцінки техніки кидка у спортсменок 
контрольної групи трохи перевищували (хоча і ста-
тистично недостовірно) показники експерименталь-
ної групи. 

За період експерименту в обох групах покращи-
лися показники, що характеризують ефективність 
володіння кидком одною рукою зверху із середньої 
дистанції. Однак це поліпшення в різних групах учас-
ників експерименту носило різний характер. Як пока-
зано в таблиці 1, після експерименту експерименталь-
на і контрольна групи стали вірогідно розрізнятися 
між собою. В експериментальній групі середня екс-
пертна оцінка техніки виконання кидка одною рукою 
зверху склала 7,55 бала, а в контрольній 6,00 балів 
(t=4,15; р=0,00). Отримані дані свідчать про пози-
тивний вплив розробленої нами методики на техніку 
кидка одною рукою зверху. Оскільки даний технічний 
прийом є одним з основних у баскетболі, що інтегрує 

різні рухові дії баскетболіста, то ми можемо укласти, 
що розроблена нами методика вплинула на показники 
технічної підготовленості баскетболісток ВНЗ.

Протягом 7 місяців педагогічного експерименту у 
баскетболісток експериментальної групи техніка ви-
конання кидка одною рукою зверху перейшла на нову, 
якісно більш високу ступінь (табл. 2). Як видно з табл. 
2, у результаті застосування розробленої методики ви-
явлено достовірний приріст показників експертної 
оцінки техніки виконання кидка як в експерименталь-
ній групі, так і в контрольній. В експериментальній 
групі приріст експертної оцінки на 2,55 бали в резуль-
таті застосування експериментальної методики досто-
вірний при р<0,001 (t=10,29) (табл. 2), тобто при най-
вищому рівні значимості. У контрольній групі приріст 
показника експертної оцінки техніки виконання кидка 
одною рукою зверху складає 0,58 бала, що вірогідно 
при меншому рівні значимості в порівнянні з експери-
ментальною групою (t=3,02, р<0,05) (табл. 2). 

Аналіз отриманих результатів в експерименталь-
ній групі і порівняння їх з даними, отриманими в 
контрольній групі, дають підставу затверджувати, що 
запропонована нами методика підвищує ефективність 
навчально-тренувального процесу  студентських бас-
кетбольних команд з погляду володіння основними 
технічними прийомами. 

До і після проведення експерименту була проана-
лізована кількість групових взаємодій, реалізованих 
(тобто таких, що закінчилися успішною атакою кіль-
ця) у ході гри. Реєструвалися такі групові взаємодії, 
як «передай-вийди», «заслін», «наведення», «трійка», 
«швидкий прорив». Усього було проаналізовано 10 
ігор першості серед ВНЗ Харківської області до екс-
перименту і 10 ігор після експерименту. Обчислю-
валося середнє значення кількості застосованих вза-
ємодій у ході однієї гри. До проведення експерименту 
контрольна й експериментальна групи відповідно до 
результатів t-тесту для незалежних вибірок вірогідно 

Таблиця 1 
Показники експертної оцінки техніки виконання кидка одною рукою зверху  

баскетболісток контрольної й експериментальної груп

Період тестування Група n X , бали σ m t p

До експерименту експерим. 11 5,00 1,34 0,40 -0,82 0,42контрольн 12 5,42 1,08 0,31

Після експерименту експерим. 11 7,55 0,82 0,25 4,15 0,00контрольн 12 6,00 0,95 0,28

Таблиця 2
Результати порівняльного аналізу зміни показників експертної оцінки техніки виконання кидка одною ру-
кою зверху баскетболісток контрольної й експериментальної груп  (t-тест для залежних вибірок) (n=11 в 

експериментальній групі, n=12 у контрольній групі)

Група Період тестув. X , бали n σ m t p

Експерим.
до експерим. 5,00 1,34 0,40 5,00

10,293 0,000
після експерим. 7,55 0,82 0,25 7,55

Контр.
до експерим. 5,42 1,08 0,31 5,42

3,023 0,012
після експерим. 6,00 0,95 0,28 6,00
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не розрізнялася по кількості застосовуваних у грі так-
тичних взаємодій (р>0,05) (табл. 3). 

До проведення експерименту середні значення кіль-
кості тактичних взаємодій як у контрольній, так і в екс-
периментальній групах коливалися від 1 до 2 (табл. 3). 
Однак після проведення експерименту розходження між 
групами по кількості тактичних взаємодій, реалізованих 
у ході гри, відповідно до результатів t-тесту для незалеж-
них вибірок стали достовірними (р<0,001) (табл. 4). 

В експериментальній групі середнє значення 
кількості застосованих тактичних взаємодій склало: 
2,8 для взаємодії «передай-вийди»; 2,10 для взаємодії 
«заслін»; 2,30 для взаємодії «наведення»; 2,20 для 
взаємодії «трійка»; 3,70 для взаємодії «швидкий 
прорив». Середні значення приросту кількості 
взаємодій, застосованих у грі у баскетболісток 
експериментальної групи, склало від 1,60 до 3,70 
взаємодій. Дані зміни достовірні при найвищому рівні 
значимості (р<0,001) (табл. 5).

У контрольній групі подібні зміни кількості тактич-
них взаємодій, застосованих у ході гри, практично не ви-
ражені. Так, середні значення показників кількості так-
тичних взаємодій у контрольній групі як до проведення 
експерименту, так і після проведення експерименту, 
склали від 0 до 2 взаємодій. Зміни даних показників у 
ході експерименту недостовірні (р>0,05) (табл. 6). 

У той же час у контрольній групі подібних змін не 
було виявлено. Ми вважаємо, що дані зміни в рівні 

організованості ігрових дій у баскетболісток експери-
ментальної групи викликані, головним чином, ціле-
спрямованим впливом на розуміння тактичних схем 
гравцями за допомогою застосування інформаційних 
технологій та спеціально підібраних вправ. 

Висновки. 
Для підвищення ефективності навчально-1. 
тренувального процесу студенток-баскетболісток 
доцільно застосовувати розроблену нами методику, що 
має на увазі застосування методів для активізації образ-
ного сприйняття елементів техніки і тактики баскет-
болу на основі сучасних інформаційних технологій, а 
також упор на тактичну підготовку гравців за допомо-
гою спеціально розроблених вправ. 
Розроблена комплексна методика підготовки 2. 
студенток-баскетболісток з опорою на застосу-
вання тактичних вправ сприяє підвищенню якості 
техніки виконання технічних прийомів баскетболу, 
ефективності ігрових дій, підвищенню кількості 
реалізованих у грі тактичних взаємодій.
В експериментальній групі спостерігається приріст 3. 
експертної оцінки на 2,55 бали в результаті засто-
сування експериментальної методики (р<0,001). У 
контрольній групі приріст показника експертної оцінки 
техніки виконання кидка одною рукою зверху складає 
0,58 бала, що вірогідно при меншому рівні значимості в 
порівнянні з експериментальною групою (р<0,05). 

Таблиця 3
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі у баскетболісток експериментальної і контрольної  

груп до проведення експерименту (кількість ігор – 10)

Назва прийому Група X σ m t p

Передай-вийди експ. 1,2 0,42 0,13 0,33 0,75контр. 1,1 0,88 0,28

Заслін експ. 0,42 0,2 0,13 -0,49 0,63контр. 0,48 0,3 0,15

Наведення експ. 0,42 0,2 0,13 -0,49 0,63контр. 0,48 0,3 0,15

Трійка експ. 0,32 0,1 0,10 -0,85 0,41контр. 0,67 0,3 0,21

Швидкий прорив експ. 0,84 0,6 0,27 -0,23 0,82контр. 1,06 0,7 0,34

Таблиця 4
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі в баскетболісток експериментальної і контрольної  

груп після проведення експерименту (кількість ігор – 10)

Назва прийому Група X σ m t p

Передай-вийди експ. 2,80 1,32 0,42 3,66 0,00контр. 1,20 0,42 0,13

Заслін експ. 2,10 0,74 0,23 7,07 0,00контр. 0,20 0,42 0,13

Наведення експ. 2,30 0,48 0,15 10,36 0,00контр. 0,20 0,42 0,13

Трійка експ. 2,20 0,79 0,25 7,81 0,00контр. 0,10 0,32 0,10

Швидкий прорив експ. 4,30 0,82 0,26 9,93 0,00контр. 0,60 0,84 0,27
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Середні значення приросту кількості взаємодій, за-4. 
стосованих у грі у баскетболісток експериментальної 
групи, склали від 1,60 до 3,70 взаємодій. Дані 
зміни достовірні при найвищому рівні значимості 
(р<0,001). У контрольній групі подібні зміни 
кількості тактичних взаємодій, застосованих у ході 
гри, недостовірні (р>0,05). 
Розроблена система є адекватною для рішення 5. 
завдань навчально-тренувального процесу в 
студенток-баскетболісток  і може бути рекомендо-
вана в широку практику підготовки баскетбольних 
команд вищих навчальних закладів. 

В перспективі подальших досліджень передбачаєть-
ся розширення досліджень по вдосконаленню тактич-
ної підготовки студентських баскетбольних команд.
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Таблиця 5
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі в баскетболісток експериментальної групи  

до і після проведення експерименту 

Назва прийому Період тест. X n σ m t p

Передай-вийди
до експер. 1,2 10 0,42 0,13

4,00 0,000
після експер. 2,8 10 1,32 0,42

Заслін
до експер. 0,2 10 0,42 0,13

5,46 0,000
після експер. 2,1 10 0,74 0,23

Наведення
до експер. 0,2 10 0,42 0,13

9,00 0,000
після експер. 2,3 10 0,48 0,15

Трійка
до експер. 0,1 10 0,32 0,10

9,00 0,000
після експер. 2,2 10 0,79 0,25

Швидкий прорив
до експер. 0,6 10 0,84 0,27

9,35 0,000
після експер. 4,3 10 0,82 0,26

Таблиця 6
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі у баскетболісток контрольної групи  

до і після проведення експерименту 

Назва прийому Період тестування X n σ m t p

Передай-вийди до експер. 1,1 10 0,88 0,28 -0,43 0,68після експер. 1,2 10 0,42 0,13

Заслін до експер. 0,3 10 0,48 0,15 0,56 0,59після експер. 0,2 10 0,42 0,13

Наведення до експер. 0,3 10 0,48 0,15 0,56 0,59після експер. 0,2 10 0,42 0,13

Трійка до експер. 0,3 10 0,67 0,21 1,50 0,17після експер. 0,1 10 0,32 0,10

Швидкий прорив до експер. 0,7 10 1,06 0,34 0,56 0,59після експер. 0,6 10 0,84 0,27
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Використання музики на заняттях  
з фізичного виховання студентів консерваторії
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Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки

Анотації:
Розглянуто особливості впрова-
дження музичного супроводу під 
час проведення занять з дисциплі-
ни „Фізичне виховання”. У експе-
рименті приймали участь студенти 
Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки. Музика використовува-
лась у двох формах – рецептивній 
та активній. Застосовувались мето-
ди „вокалотерапії” та „музикотера-
пії”. Встановлено, що використання 
музики під час занять з фізичного 
виховання студентів консерваторії 
активізує творчі здібності, підвищує 
емоційний настрій, збільшує пра-
цездатність та суттєво покращує 
фізичний стан студентів. 

Кравченко О.И. Использование музыки 
на занятиях по физическому воспитанию 
студентов консерватории. Рассмотрено 
особенности введения музыкального со-
провождения во время проведения занятий 
с дисциплины „Физическое воспитание”. 
В эксперименте принимали участие сту-
денты Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки. Музыка использовалась в 
двух формах – рецептивной и активной. 
Применялись методы „вокалотерапии” и „му-
зыкотерапии”. Установлено, что использова-
ние музыки во время занятий с физического 
воспитания студентов консерватории акти-
визирует творческие способности, повыша-
ет эмоциональное настроение, увеличивает 
работоспособность и значительно улучшает 
физическое состояние студентов. 

Кravchenko Oleg. The usage of music 
on physical training lessons among 
conservatoire students. The article re-
veals the peculiarities of musical back-
ground during the physical training les-
sons. The students of Dnipropetrovsk 
Glinka Conservatoire took part in the 
experiment. The music was used in two 
forms – receptive and active. The meth-
ods of vocal-therapy and music-therapy 
were used. It was ascertained that the 
usage of music during the lessons of 
physical training among conservatoire 
students activates creative abilities, in-
creases emotional mood and capacity 
for work and essentially improves the 
students` physical health. 

Ключові слова:
музика, студенти консерваторії, 
такт, ритм, фізичне виховання. 

музыка, студенты консерватории, такт, 
ритм, физическое воспитание. 
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Вступ.1

Фізична культура особистості студентів 
характеризує якісну сторону її освіченості, фізичну 
підготовленість,яка знаходить відображення у різних 
видах і формах рухової активності. Тому пріоритетними 
завданнями фізичного виховання  студентської молоді 
є спрямованість до фізкультурно-оздоровчих занять 
на покращення здоров’я, підвищення функціональної 
і рухової підготовленості та формування здорового 
стилю життя [1].

Вдосконалення  процесу фізичного виховання з 
метою вирішення окремих завдань потребує науко-
вого обґрунтування ефективних форм, засобів та 
методів організації фізкультурно-оздоровчих занять. 
Для підвищення інтересу до занять фізичною культу-
рою і спортом студентів доцільно використовувати їх 
професійні знання,якості та навички. 

Так, для студентів консерваторії – це знання 
цінностей мирової музичної культури, вміння грамот-
но підбирати функціональну музику з врахуванням її 
впливу на організм людини.

Широке використання музики з метою впливу 
на стан людини представлено у багатьох наукових 
дослідженнях. Однак більшість з них стосується 
галузі медицини і психології. Доказано, що впливаю-
чи на фізіологічні процеси організму людини, музи-
ка сприяє підвищенню амплітуди дихання, легочної 
вентиляції. Підвищення емоційного тонусу і покра-
щення роботоздатності спрощує процес навчання ру-
ховим діям. 

Музика, яка сприймається слуховими рецепторами, 
впливає на загальний стан організму людини, викликає 
реакції, які пов’язані зі змінами системи кровообігу та 
дихання. В.М. Бехтєрев підкреслює таку особливість 
і доказує, що якщо встановити механізми впливу 
музики на організм, то можна викликати або посилити 

© Кравченко О.І., 2011

збудження. П.І. Анохін, який вивчав питання впливу 
мажорного і мінорного ладу на стан організму, робить 
висновок що раціональне використання методичної, 
ритмічної та інших компонентів музики допомагає 
людині на протязі праці та відпочинку [5].

Ефективність використання музики та заняттях з 
фізичного виховання сприяє  формуванню естетичного 
та морального виховання дітей та молоді. Заняття 
ритмікою, які засновані на взаємозв’язку музики і 
руху покращують поставу, координацію. Динаміка 
і темп музичного супроводження потребують зміни 
швидкості, ступеня напруги, амплітуди рухів. Треба 
відзначити, що більшість наукових досліджень, які 
присвячені особливостям використання музики на 
заняттях з фізичної культури в основному стосуються 
дітей дошкільного і шкільного віку [2,3].

Тому наукове обґрунтування шляхів вдосконалення 
занять з фізичного виховання студентів консерваторії 
з врахуванням їх професійної діяльності буде сприяти 
підвищенню інтересу та якості навчальних занять. 

Робота виконується згідно зі Зведеним планом 
у сфері фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр. за темою «Науково-теоретичні основи 
інноваційних технологій у фізичному вихованні 
різних груп населення», номер державної реєстрації 
0111U001169.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розробити науково-методичні 

підходи щодо використання музики на заняттях з 
фізичного виховання студентів консерваторії.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення даних спеціальної літератури, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики. 

Результати дослідження.
Для покращення якості занять з фізичного вихо-

вання студентів консерваторії ми запропонували їм 
виконати підбір музичного супроводження для різних 
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комплексів фізичних вправ, які використовувались 
протягом навчального заняття.

Підбір музики – процес складний і здійснювати 
його повинен професійний музикант. Дуже важливо 
правильно обрати відповідний темпоритм, знайти точ-
ну відповідність руху внутрішньому змісту музики, 
що призведе  до розуміння органічного взаємозв’язку 
музики і руху.

Магічна сила музики здібна впливати не тільки на 
духовний, але і фізичний стан людини. Синтез музи-
ки і фізичних вправ, дозволяє створювати не тільки 
єдиний оздоровчий простір, але і сприяє підвищенню 
ефективності навчальних занять з фізичної культури.

В процесі занять ми також активно використовува-
ли спеціальні музично-ритмічні і танцювальні рухи.

Музика – це емоції, ритм, а ритм – це такий компо-
нент музики, який знаходить найбільше відображення 
у рухах. Тому музично-ритмічна діяльність прибавлює 
своєю емоційністю і можливістю активно виражати 
свої почуття.

Нами запропоновано використання елементів 
музикотерапії – метод, який базується на частотному 
колебанні музичних звуків, що резонірують з окре-
мими органами і системами або організмом людини 
в цілому.

Виділяють 4 основних напрямки лікувальної дії 
музикотерапії:

Емоційне активування у ході вербальної 1. 
психотерапії.

Розвиток навичок міжособистісного спілкування.2. 
Регулюючий вплив на психовегетативні процеси.3. 
Підвищення естетичних потреб.  4. 
У якості механізмів лікувальної дії музикотерапії 

вказують емоційну розрядку, регулювання 
емоційного стану, полегшення усвідомлення власних 
переживань,конфронтацію з життєвими проблемами, 
підвищення соціальної активності, придбання нових 
засобів емоційної експресії, полегшення формування 
нових відносин.

Протягом заняття нами було запропоновано викори-
стання музики у двох формах активної і рецептивної.

Рецептивна форма – це процес сприйняття музи-
ки, який сприяє зниженню нервово-психічної напруги 
після виконання фізичних вправ.

Рецептивна музикотерапія передбачає процес 
сприйняття музики з терапевтичною метою. У свою 
чергу рецептивна музикотерапія існує у трьох фор-
мах:

Комунікативна (спільне прослуховування музики • 
направлене на підтримку взаємних контактів вза-
єморозуміння і довіри);
Реактивна (сприяє  досягненню катарсису);• 
Регулятивна (сприяє зниженню нервово-психічної • 
напруги).

В основі музикотерапії лежить декілька видів 
впливу:

Психо-естетичні – виникають позитивні асоціації, • 
вибудовується образний ряд;
Фізіологічні – за допомогою музики налагоджують-• 
ся окремі функції організму;

Вібраційні – звуки активізують різноманітні біохі-• 
мічні процеси на клітковому рівні.

Активна музична діяльність передбачала в процесі 
виконання фізичних вправ фантазування, імпровізацію 
за допомогою голосу.

Студентам запропоновано обирати музичні твори, 
які побудовані на основі поступової зміни настрою, 
динаміки і темпу з врахуванням їх різного емоційного 
навантаження.

У підготовчій частині використовувалась музи-
ка, яка формувала атмосферу для всього заняття, 
підтримала настрій студентів. 

В основній частині музика підбиралась динамічна, 
яка сприяла стимуляції інтенсивних емоцій. Музи-
ка повинна відповідати завданням, підпорядкування 
малюнку вправи. Необхідно правильно обрати точ-
ний темпоритм, відповідність руху внутрішньому 
змісту музики, що поступово призведе до органічного 
взаємозв’язку музики і руху. Музика повинна супро-
воджувати рухи.

Як зазначає Т.Ротерс [4] – звуковий ритм впливає 
на психологічну сферу людини своєю музикальністю. 
З'єднання ритмів рухів і ритмів музики має велике 
емоційний вплив і м'язове задоволення. Це пояснюється 
тим, що рух, як музика, розділяється в часі. Просторо-
вий ритм пластичних рухів співвідноситься з тимча-
совим ритмом музики. Музика підказує руху, обмежує 
їх у часі, просторі відповідно м'язовим зусиллям. А 
рух, у свою чергу, допомагає школярам зрозуміти му-
зику і виразно передати її через створення музично-
ритмічного образу. Для цього рухи повинні бути 
емоційно виразними і музично ритмічними, саме в 
таких рухах зливаються тіло і дух.

Важливим є діяльність педагога, яка спрямова-
на на створення атмосфери при якій розкриваються 
творчі здібності , інтереси особистості, потенціал, 
внутрішні резерви здоров’я і фізичного стану, праг-
нення до активної участі у навчальному процесі.

У заключній частині музика сприяє зняттю втоми, 
створює атмосферу спокою, релаксації. 

В заключній частині ми також застосовува-
ли лікувально-профілактичний метод, запропо-
нований С.В.Шушарджаном [6], який він на-
звав «вокалотерапією» – це спеціальні вправи для 
управління диханням.

Дихальне тренування зміцнює стінки крово-
носних судин. Метод впливу звукових вібрацій, які 
гармоніюють з внутрішніми процесами в організмі 
людини, з давніх часів практикується цілителями 
Сходу. Вони кажуть: співайте, щоб бути здоровими; 
лікувати можна не тільки словом, але й музикою, 
співом і навіть протяжним багаторазовим прого-
лошенням з посмішкою деяких звуків. Наприклад: 
«гоні» – звук селезінки, «шен» – звук легенів, «гуо» 
– звук печінки, «чен» – звук серця, «ю» – звук нирок, 
«дон»- звук шлунка.

С.В. Шушарджан [6] вказує про сприятливий 
вплив на здоров’я людини  протяжливого виголошен-
ня звуків. Так, звук «а – « масажує глотку, гортань, 
щитовидну залозу; звук «о – о» оздоровлює середню 
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частину грудей; звук «о – і – о» масажує серце; звук «і 
– е – і» впливає на мозок, нирки, залози внутрішньої 
секреції; звук «а – у – е – і» допомагає всьому організму 
в цілому. (Кожен звук вимовляється 3 – 4 рази).

Використання музики в процесі навчальних за-
нять студентів консерваторії показало, що підвищився 
інтерес, рівень відвідувань занять збільшився з 58% 
до 83%. Студенти відмічають, що використання їх 
професійних вмінь та навичок на заняттях з фізичної 
культури сприяє підвищенню емоційного настрою, 
активізує творчі здібності. Більшість студентів 
консерваторії (78,5%) вважать, що інтеграція музики 
і рухів – це один із важливих факторів підвищення 
ефективності фізкультурно-оздоровчих занять. 

Висновки.
Таким чином підвищення ефективності за-

нять з фізичного виховання студентів консерваторії 
здійснюється при використанні засобів, які врахову-
ють особливості професійної діяльності і професійні 
якості музикантів (слух, почуття ритму, вокальна 
культура, емоційна реакція на звук, музична пам'ять, 
техніка засвоєння музичного матеріалу та інше).

В ході дослідження визначено, що застосуван-
ня елементів музикотерапії та вокалотерапії сприяє 
підвищенню емоційного фону заняття та покращення 
фізичного стану студентів. 

Дана концепція сприяє покращенню здоров’я 
та реалізації соціальної, психологічної та духовно-
естетичної функції музики в розвитку особистості, 
сприяє підвищенню емоційного інтелекту.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
визначенні впливу музики на психофізіологічний стан 
студентів консерваторії в процесі занять з фізичного 
виховання. 
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Нормалізація тонусу м'язів у дітей  

з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи
Кругляк М.А., Баришок Т.В.
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Анотації:
Розглянуто особливості викорис-
тання вправ на зменшення тону-
су м’язів у дітей з церебральним 
паралічем в умовах навчання у 
спеціальній школі. У дослідженні 
приймали участь діти з церебраль-
ним паралічем 7-10 років. Наве-
дено результати оцінки моторних 
функцій та тонусу м’язів. Доведено 
ефективність застосування засобів 
фізичної реабілітації у дітей з цере-
бральним паралічем, позитивний 
вплив використання спеціальних 
фізичних вправ на розтягування 
м’язів з підвищеним тонусом, на 
покращення моторних функцій та 
нормалізацію тонусу м’язів.

Кругляк М.А., Баришок Т.В. Нормализация 
тонуса мышц у детей с церебральным пара-
личом в условиях специальной школы. Рас-
смотрены особенности использования упраж-
нений на уменьшение тонуса мышц у детей с 
церебральным параличом в условиях обучения 
в специальной школе. В исследовании прини-
мали участие дети с церебральным параличом 
7-10 лет. Представлены результаты оценки мо-
торных функций и тонуса мышц. Доказана эф-
фективность применения средств физической 
реабилитации у детей с церебральным пара-
личом, положительное влияние использования 
специальных физических упражнений на рас-
тягивание мышц с повышенным тонусом, на 
улучшение моторных функций и нормализации 
тонуса мышц.

Kruglyak, M., Barishok T. Normal-
ization of muscle tone in children 
with cerebral palsy in special 
schools. The features of using 
exercise to reduce muscle tone in 
children with cerebral palsy in train-
ing at a special school. The study 
involved children with cerebral palsy 
7-10 years. Presents the results of 
evaluation of motor function and 
muscle tone. The efficacy of the use 
of physical rehabilitation for children 
with cerebral palsy, a positive effect 
of using special exercise in stretch-
ing the muscles with increased tone, 
improve motor function and normal-
ization of muscle tone.

Ключові слова:
тонус м’язів, гнучкість, фізична 
реабілітація, корекція, спастика, 
моторні функції.

тонус мышц, гибкость, физическая 
реабилитация, коррекция, спастика, моторные 
функции.

muscle tone, flexibility, physical re-
habilitation, correction, spasticity, 
motor function.

Вступ.1

Велике медичне та соціальне значення проблеми 
церебрального паралічу зумовлено не лише важким 
характером  цього захворювання, яке часто призво-
дить до інвалідизації, але й значною його розповсю-
дженістю.

Лікування дітей і підлітків з церебральними пара-
лічами (ЦП) є однією з найскладніших проблем ди-
тячої неврології і медичної реабілітації. Ця пробле-
ма актуальна в усьому світі. За підрахунками ВООЗ, 
дітей з особливими потребами налічується близько 
2-3% дитячої популяції. За даними центру медичної 
статистики МОЗ України (2006) рівень загальної інва-
лідності дітей за більш як десятирічний період збіль-
шився на 85% (з 95,7 випадків інвалідності на 10 000 
дітей у 1992 р. до 117,6 у 2005 р.). Серед усіх дітей, які 
народжуються з вродженими захворюваннями, близь-
ко 70-75% є інвалідами. Тому потреба у відновленні 
втрачених функцій дітей с даною проблемою на да-
ний момент стоїть дуже гостро.

Вирішальний період фізичного, розумового та 
емоційного розвитку, що зумовлює успіх усебічного 
розвитку дитини, припадає на дошкільний вік. Проте 
переважна більшість дітей з вадами у розвитку не отри-
мують до школи спеціального корекційного навчання, 
а тому вся турбота за дитину з особливими потреба-
ми лягає на сім'ю або на інтернатні заклади (спеціаль-
ні школи), куди потрапляє дитина. Головне завдання 
шкіл-інтернатів – забезпечити поєднання загальноос-
вітньої підготовки в обсязі державних вимог до освіти 
з необхідним лікуванням, оздоровленням та реабіліта-
цією хворих дітей (Бандуріна К.В., 2008). [1,4]

Систематичне комплексне лікування в умовах 
школи-інтернату протягом тривалого часу викликає 
покращення рухових можливостей дитини та резуль-
татів навчання. Велика кількість авторів радять про-
© Кругляк М.А., Баришок Т.В., 2011

тягом дня використовувати різні форми фізичної ак-
тивності: ранкову гімнастику, лікувальну гімнастику, 
ходьбу, праце терапію тощо (Бражник К.В., 2006; Про-
куда Т.В., 2006;) однак у доступній літературі ми не 
знайшли інформації про самостійні заняття дітей фі-
зичними вправами в умовах спеціальної школи.[3,6]

Сьогодні в Україні для реабілітації дітей з цере-
бральним паралічем використовуються різноманітні 
методики в різних лікувальних, санаторних закла-
дах і центрах (Вісковатова Т.П., 2008). Разом з тим у 
школах-інтернатах підходи до реабілітації дітей із ЦП 
вже довгий час лишаються незмінними. Це підтвер-
джує необхідність пошуку нових ефективних заходів 
фізичної реабілітації для дітей з ЦП і свідчить про ак-
туальність обраної теми.[2,5]

Вибраний напрям дослідження відповідає науко-
вому плану кафедри фізичної реабілітації  Класич-
ного приватного університету «Теоретико-методичні 
основи фізичного виховання і фізичної реабіліта-
ції різних груп населення», номер держреєстрації 
0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи було виявлення ефективності 

комплексного застосування вправ на зниження тонусу 
м'язів у дітей з церебральним паралічем в умовах спе-
ціальної школи.

Для досягнення наміченої мети були поставлені 
наступні завдання:
1. Проаналізувати літературні джерела присвячені це-

ребральному паралічу та фізичній реабілітації при 
ньому.

2. Запропонувати програму фізичної реабілітації для 
дітей з церебральним паралічем спрямовану на зни-
ження тонусу спазмованих м'язів.

3. Оцінити ефективність програми фізичної 
реабілітації для дітей з церебральним паралічем 
спрямовану на зниження тонусу м'язів.
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Методи дослідження: 
1. Аналіз літературних джерел;  
2. Візуальний огляд (за карою рейтингу постави Хоулі 

та Френкса) 
3. Медико-біологічні методи дослідження: оцінка то-

нусу м'язів, оцінка амплітуди рухів (гоніометрія), 
оцінка великих моторних функцій; [7] 

4. Лікувально-педагогічне спостереження (ЛПС) у 
процесі занять ЛФК за загальноприйнятою методи-
кою; 

5. Метод фізичної реабілітації; 
6. Метод математичної статистики.

Дослідження проводилось на базі спеціальної школи-
інтернату №1 для дітей з наслідками поліомієліту та ди-
тячого церебрального паралічу, у досліджені приймали 
участь дві групи дітей по 8 осіб віком 7-10 років зі спас-
тичними формами церебрального паралічу.

У контрольній групі застосовувались стандартні 
методи  реабілітації та лікування, такі як масаж два 
рази на тиждень, фізіопроцедури та лікувальна фізич-
на культура один раз на тиждень.

 У експериментальній групі додатково застосову-
вались вправи на зниження тонусу м'язів у заняттях 
ЛФК 2 рази на тиждень, на уроках фізичної виховання 
раз на тиждень а також вранці та ввечері кожен день 
самостійно.

Результати дослідження.
 Ефективність запропонованої методики оцінюва-

лася за результатами обстежень дітей контрольної та 
експериментальної груп, що проводилися до і після 
курсу реабілітації. У реабілітації дітей були викорис-
тані спеціальні фізичні вправи на розтягування м'язів 
з підвищеним тонусом, на покращення моторних 
функцій та нормалізацію тонусу м'язів.

 Середні сумарні показники тонусу м'язів (привід-
ні м'язи стегна, м'язи задньої поверхні стегна, м'язи 
внутрішні ротатори стегна, литковий та камбало поді-
бний м'язи, привідні м'язи плеча, двоголовий м'яз пле-
ча, згиначі кисті) на етапі констатуючого експеримен-
ту у дітей контрольної та експериментальної груп не 
мали статистично вірогідної різниці (P>0,05). Різниця 
по правій стороні тіла між контрольною та експери-
ментальною групами складала 0,62 бали, а різниця по 
лівій стороні тіла між – 1,87 бали відповідно отрима-
ні данні свідчать про те, що за цим показником групи  
були підібрані однорідні та однотипні.

На етапі формуючого експерименту у дітей контр-
ольної та експериментальної групи по середньому су-
марному показнику тонусу м'язів за по правій сторо-
ні тіла спостерігалася статистично вірогідна різниця 
(P<0,05), а по лівій стороні тіла спостерігалася статис-
тично не вірогідна різниця (P>0,05). Середні результа-
ти даного показника зменшилися,  по правій стороні 
тіла у експериментальній групі на 4,25 бали та по лі-
вій стороні на 5 балів. У контрольній групі показники 
також зменшилися, – на 2,5 бали та – 2,25 бали. І хоча 
наприкінці дослідження ми спостерігаємо статистич-
но достовірну різницю між групами лише по правій 
стороні (P<0,05) це можна пояснити тим фактором. 
що по лівій стороні тіла на початку дослідження у ді-

тей експериментальної групи показник був вище ніж в 
контрольній на 1,87 бали, а наприкінці експерименту, 
знизившись на 5 балів, став нижче ніж у контрольній 
на 0,87 балів. Тому можна вважати, що використання 
вправ на розтягування у експериментальній групі по-
зитивно вплинуло на нормалізацію тонусу м'язів

Середні показники оцінки деяких великих мо-
торних функцій (сидіння, стояння, ходьба) у дітей 
контрольної та експериментальної групи на етапі 
констатуючого експерименту не мали статистично 
вірогідної різниці (P>0,05). Різниця між показника-
ми контрольної та експериментальної групи на етапі 
констатуючого експерименту коливалася від 0,37 до 
1,5 балів за трьома показниками, та за сумарним по-
казником – 2,75 бала.

Середні показники оцінки деяких великих мо-
торних функцій (сидіння, стояння, ходьба) у дітей 
контрольної та експериментальної групи на етапі 
формуючого експерименту за показниками «сидіння» 
та «стояння» не мали статистично вірогідної різниці 
(P>0,05), хоча слід відзначити що за показниками «си-
діння» приріст середнього результату по експеримен-
тальній групі склав 3,37 балів, а по контрольній – 2,35 
бала, за показником «стояння» – 0,87 та 0,62 відповід-
но, за показником ходьби спостерігалася статистич-
но вірогідна різниця (P<0,05), між показником груп і 
склали 14,25±0,17 бали та 13,5±0,45 бали відповідно 
як і за сумарним показником всіх досліджуваних мо-
торних функцій спостерігалася статистично вірогідна 
різниця (P<0,01). Так сумарний показник моторних 
функцій у контрольній групі збільшив на 3,75 балів, а 
у експериментальній на 4,26 балів.

Висновки.
1. Аналіз літературних джерел показав, що вчені ба-

гатьох країн здійснюють пошук ефективних засобів 
зміцнення здоров'я неповносправних, відновлення 
їхньої працездатності, соціальної інтеграції, 
адаптації, реабілітації, активної участі у житті. 
Однак недостатньо розроблені та опрацьовані пи-
тання організації фізичної реабілітації  у вигляді 
самостійних занять дітей з церебральним паралічем 
в умовах спеціальних шкіл.

2. Розроблена програма занять фізичними вправа-
ми дала можливість здійснити вибір фізичних 
вправ для покращення рухової сфери дітей з це-
ребральним паралічем та контролювати результат 
реабілітації. Впровадження програми в процес 
фізичної реабілітації дітей 7-10 років з церебраль-
ним паралічем в умовах спеціальної школи сприяло 
покращенню функціонування опорно-рухового апа-
рату та психоемоційної сфери дітей, підвищенню 
мотивації до відновлення фізичних функцій, роз-
витку самостійності.

3. Всі отриманні результати свідчать про позитивний 
вплив запропонованих засобів фізичної реабілітації 
для зниження тонусу м'язів у дітей з церебральним 
паралічем і про необхідність впровадження у систе-
му спеціальної школи використання спеціальних 
вправ як на уроках фізичного виховання так на за-
няттях ЛФК, так і самостійно.
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У подальшому планується дослідити особливості 
процесу фізичної реабілітації у спеціальній школі для 
дітей з церебральним паралічем 10-12 років.
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Таблиця 1
Середні сумарні показники тонусу деяких м’язів у дітей хворих на церебральний параліч  

на етапі констатуючого та формуючого експерименту

Сторона тіла
Констатуючий експеримент Формуючий експеримент

ЕГ, M±m КГ, M±m P ЕГ, M±m КГ, M±m P

Права (бали) 9,13±1,58 9,75±0,94 >0,05 4,88±0,93 7,25±0,48 <0,05

Ліва (бали) 11,25±3,02 9,38±0,72 >0,05 6,25±1,49 7,13±0,58 >0,05

  
Таблиця 2

Середні показники оцінки деяких великих моторних функцій  
у дітей хворих на церебральний параліч на етапі констатуючого експерименту

Моторні функції ЕГ,M±m КГ,M±m P

Сидіння 13,88±0,65 12,38±0,69 >0,05

Стояння 13,25±0,33 12,88±0,13 >0,05

Ходьба 13,63±0,4 12,88±0,74 >0,05

Сумарний показник 40,75±1,04 38,00±1,41 >0,05

Таблиця 3
Середні показники оцінки деяких великих моторних функцій  

у дітей хворих на церебральний параліч на етапі формуючого експерименту

Моторні функції ЕГ,M±m КГ,M±m P

Сидіння 16,25±0,52 14,63±0,66 >0,05

Стояння 14,13±0,24 13,5±0,28 >0,05

Ходьба 14,25±0,17 13,5±0,45 <0,05

Сумарний показник 45,00±0,69 41,75±0,85 <0,05
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Вступ.1

Проблема дитячого церебрального паралічу на 
сучасному етапі залишається гостро актуальною, що 
обумовлено її соціальною значимістю. Дитячий цере-
бральний параліч – одна з найпоширеніших причин 
дитячої інвалідності. ЦП займає друге місце після ЗПР 
і перед вродженим аномаліями. За статистичними да-
ними Міністерства охорони здоров'я України частота 
захворювання на ДЦП протягом останніх п’яти років 
коливається в межах 1,7-5,9 випадків на 1000 новона-
роджених. На сьогоднішній час в Україні налічується 
близька 30000 дітей, що страждають на ЦП [4,6].

Народження дитини з ураженням нервової систе-
ми таким як ЦП, різко змінює звичний уклад життя, 
приносить багато негативних емоцій, які нерідко зава-
жають тверезому погляду на наявну ситуацію і досить 
часто призводять до затягування початку відновного 
лікування. Значні економічні витрати та тривале ліку-
вання роблять актуальною та надзвичайно важливою 
проблему розробки нових методів фізичної реабіліта-
ції дітей та підлітків хворих на церебральний параліч, 
які спрямовані на максимальну соціально-побутову 
адаптацію і всебічне підвищення якості життя цих 
хворих [7]. Одним із рішень є впровадження до проце-
су реабілітації елементів спортивних ігор, які у свою 
чергу доброякісно впливають на всебічний розвиток 
організму дитини [2]. 

Сьогодні в Україні для реабілітації дітей з цере-
бральним паралічем використовуються різноманіт-
ні методики (Козявкин В.И.1999г.). Разом з тим у 
школах-інтернатах підходи до реабілітації дітей із ЦП 
вже довгий час лишаються незмінними[4]. Це підтвер-
джує необхідність пошуку нових ефективних заходів 
фізичної реабілітації саме для цих дітей свідчить про 
актуальність обраної теми.

© Кучеров Д.С., Баришок Т.В., 2011

Хотілося б звернути увагу на те, що майже немає 
даних про вимірювання вареабільності серцевого рит-
му цього контингенту дітей. І саме тому, виконавши 
цю працю, ми отримали первісне представлення про 
процеси вегето-судинної регуляції у дітей з ЦП у віці 
11-13 років. Саме ці вимірювання є науковою новиз-
ною даної праці.

Вибраний напрям дослідження відповідає науко-
вому плану кафедри фізичної реабілітації  Класич-
ного приватного університету «Теоретико-методичні 
основи фізичного виховання і фізичної реабіліта-
ції різних груп населення», номер держреєстрації 
0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження: було виявити вплив запро-

понованої методики реабілітації на стан вегето-судинної 
регуляції у дітей хворих на церебральній параліч.

Для досягнення наміченої мети були поставлені 
наступні завдання:
1. Проаналізувати стан проблеми в науково-методичній 

літературі, узагальнити досвід і практику з питання 
реабілітації дітей хворих на церебральний параліч.

2. Запропонувати методику фізичної реабілітації для 
дітей хворих на церебральний параліч на основі 
елементів спортивних ігор.

3. Оцінити ефективність запропонованої методики за 
допомогою комп’ютерної діагностики
Методи дослідження: метод аналізу літератури, 

медико-біологічні методи (комп’ютерної діагности-
ки), метод педагогічного експерименту, метод фізич-
ної реабілітації, метод математичної статистики.

Дослідження проводилось на базі спеціальної школи-
інтернату №1 для дітей з наслідками поліомієліту та ди-
тячого церебрального паралічу, у досліджені приймали 
участь дві групи дітей по 8 осіб віком 11-13 років зі спас-
тичними формами церебрального паралічу.
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Контрольна група займалась по програмі інтерна-
ту. Загальна програма фізичного виховання для контр-
ольної групи містила у собі 2 заняття по фізичній 
культурі на тиждень, за стандартною програмою, і 2 
заняття у кабінеті ЛФК.

Заняття у експериментальній групі проводились  
три рази на тиждень. До них входили 2 заняття у спор-
тивному залі по методу з елементами спортивних ігор, 
та 1 заняття в кабінеті ЛФК. Також експериментальна 
група відвідувала ще одне заняття ЛФК за розкладом 
інтернату. Окрім цього обидві групи раз на тиждень 
відвідували масажний кабінет та проходили фізіопро-
цедури. 

Результати дослідження.
Ефективність запропонованих засобів реабілітації 

дітей з ЦП оцінювались за результатами обстеження 
пацієнтів контрольної та експериментальної груп, що 
проводились до і після реабілітації та подальшому їх 
порівнянні.

З таблиці 1 видно, що групи були підібрані із близь-
кими один до одного показниками варіабільность сер-
цевого ритму. За багатьма показниками також можна 
визначити те що діти з ЦП мають відхилення від нор-
ми що до роботи ВНС [1,3]. Наприклад показник ЧСС 
у дітей експериментальної групи дещо завищений 
(83,0±6,91уд/хв.), що обумовлює укорочення серцево-

го інтервалу mRR (751,25±52,9мс.) та є відхиленням 
від норм. 

Також завищені показники: SI (191,13±16,77) 
який відображує підвищений ступінь активності 
симпатичного відділу ВНС та напряг регуляторних 
систем; та IVR (157±34,7) який вказує на зміщення 
рівноваги вегетативної регуляції серцевого ритму у 
бік симпатичного відділу  нервової системи. 

Після проведення експерименту нами були отри-
мані данні(таблиця 2), що свідчать про ефективність 
даного методу реабілітації. 

Якщо порівняти данні представленні у таблиці 2 
можна говорити про достовірні зміни таких показ-
ників як  ЧСС(79,75±3,05уд/хв), mRR (760,13±30,72 
мс), Mo(725±37,79мс), які відображають позитивні 
зміни у стані серцевої регуляції та покращенні 
серцевого ритму. Також є декілька показників 
прогрес яких є близьким до достовірного це –SI 
(142,67±12,8), IC(9,78±0,94) та SDNN (53,09±9,16мс). 
Ці показники, до початку дослідження були  нижче, 
або вище норми, але як видно з даних формуючого 
експерименту, вони вийшли на рівень норми[3,5]. 
Також достовірні зміни відбулись у таких показниках 
як IVR(288±18,3) що обумовлює покращення 
симпатичної та паросимпатичної регуляції організму, 
та TP(2789±352мс²), сумарної мощності спектру 
вегетативної регуляції.

Таблиця 1
Середні показники оцінки ВСР у дітей з церебральним паралічем на етапі констатуючого експерименту

Показники ВСР КГ, M±m ЕГ, M±m Р

ЧСС, уд/мин 93,38±4,47 83,0±6,91 >0,05

mRR,мс 651,75±31,23 751,25±52,9 >0,05

SDNN,мс 33,46±3,98 54,31±9,18 >0,05

Mo,мс 612,5±31,54 706,25±56 >0,05

RMSSD,мс 36,22±7,34 39,9±8,04 >0,05

AMo,% 51,5±4,29 41,13±6,84 >0,05

SI 213,75±15,57 191,13±16,77 >0,05

IVR 230,1±20 157±34,7 >0,05

TP,мс2 1743±166,1 2056 ±275 >0,05

L/W 1,79±0,2 1,52±0,31 >0,05

LFnorm,% 53,91±10,48 50,74±10,94 >0,05

HFnorm,% 50,41±6,5 59,13±8,89 >0,05

LF/HF 0,82±0,14 1,33±0,1 >0,05

IC 7,18±1,61 6,88±1,8 >0,05
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Висновки.
Тому данні отримані нами у ході експерименту 

дали первісне представлення про стан вегето-судинної 
регуляції у дітей з ЦП. Первісні показники у експе-
риментальної групи були такі: завищені показники 
ЧСС (83±6,91уд/хв), SI (191,3±16,3), та дещо знижені 
показники IVR (157±34,7) та TP(2056±275mc²) що 
свідчить про явне порушення нормальної регуляції 
серцевого ритму. Нажаль немає норм показників 
ВСР саме для дітей з ЦП, тому порівняння велося з 
нормами для здорових дітей того ж віку. Після других 
вимірювань, що були наприкінці дослідження, можна 
говорити про достовірні зміни таких показників 
як  ЧСС(79,75±3,05 уд/хв), mRR (760,13±30,72 мс), 
Mo(725±37,79 мс), які відображають позитивні зміни 
у стані серцевої регуляції та покращенні серцевого 
ритму. Також достовірних змін зазнали показники 
SI(142,67±12,8), TP(2789±352мс2), IVR(288±18,3) та 
LF/HF (0,77±0,14). Ці показники до початку дослі-
дження були  нижче, або вище норми, але як видно 
з даних формуючого експерименту, вони вийшли на 
рівень норми і тим самим довели дієвість запропоно-
ваного методу реабілітації.
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Таблиця 2
Середні показники оцінки ВСР у дітей з ЦП на етапі формуючого експерименту

Показники ВСР КГ, M±m ЕГ, M±m Р

ЧСС, уд/мин 97,63±4,9 79,75±3,05 <0,05

mRR,мс 623,13±29,58 760,13±30,72 <0,05

SDNN,мс 33,98±5,03 53,09±9,16 >0,05

Mo,мс 593,75±27,54 725±37,79 <0,05

RMSSD,мс 35,9±4,84 41,29±7,02 >0,05

AMo,% 51,25±2,99 45,75±4,68 >0,05

SI 180,5±13,7 142,67±12,8 >0,05

IVR 219,5±8,18 288±18,3 <0,05

TP,мс2 1598,6±164 2789±352 <0,05

L/W 1,78±0,32 1,43±0,18 >0,05

LFnorm,% 48,31±9,05 43,55±5,47 >0,05

HFnorm,% 51,69±9,05 56,45±5,47 >0,05

LF/HF 1,33±0,18 0,77±0,14 <0,05

IC 7,08±0,84 9,78±0,94 >0,05
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Анотації:
Розглянуто ряд явищ, які нега-
тивно позначаються не тільки 
на здоров’ї людини, але і його 
професійній працездатності: 
детренованість організму через 
нестачу рухової активності, на-
пружений емоційний стан лю-
дини в процесі його повсякден-
ної праці, несприятливий вплив 
довкілля та інноваційних техно-
логій. Наведено аналіз публіка-
цій які розглядають вплив до-
вкілля та інноваційні технології 
на здоров’я людини. Визначено 
систему організму, схильної до 
негативного впливу довкілля та 
інноваційних технологій. Вста-
новлено, що довкілля нероз-
ривно пов’язане з людиною, яка 
є активним об’єктом природи. 

Лосик Т.Н., Сорокин Ю.С., Долинный Ю.А. 
Здоровье студентов в условиях окружаю-
щей среды и инновационных технологий. 
Рассмотрен ряд явлений, которые негативно 
воздействуют не только на здоровье челове-
ка, но и на его профессиональной работос-
пособности: детренированность организма 
через недостаток двигательной активности, 
напряжённое эмоциональное состояние че-
ловека в процессе его повседневной работы, 
негативное влияние окружающей среды и 
инновационных технологий. Представлен 
анализ публикаций, которые рассматривают 
влияние окружающей среды и инновационных 
технологий на состояние здоровья человека. 
Определена система организма, склонную к 
негативному воздействию окружающей среды 
и инновационных технологий. Установлено, 
что окружающая среда неразрывно связана с 
человеком, которая есть активным объектом 
природы.

Losik T. N., Sorokin U.S., Dolinnyj 
U.A.Health of students in modern 
environmental conditions and 
innovative technologies. It is shown the 
row of the phenomena which negatively 
influence not only on a health man but also 
on his professional capacity: detraining of 
an organism through the lack of motive 
activity, tense emotional state of man in 
the process of his everyday work, negative 
influencing of environment and innovative 
technologies. The analysis of publications 
which examine influence of environment 
and innovative technologies on the state 
of health of man is presented. The system 
of organism is certain, feel like negative 
influence of environment and innovative 
technologies. It is set that an environment 
is indissolubly related to the man, which is 
the active object of nature.

Ключові слова:
довкілля, інноваційні техноло-
гії, здоров’я, система організ-
му. 

окружающая среда, инновационные техноло-
гии, здоровье, система организма. 

environment, innovative technologies, 
health, system of an organism.

Вступ.1

Медики звертають особливу увагу на ряд явищ, 
що негативно позначаються не тільки на здоров’ї 
людини, але і його професійної працездатності, а 
саме: детренованість організму через нестачу рухової 
активності, напружений емоційний стан людини в 
процесі його повсякденної праці, несприятливий 
вплив довкілля та інноваційних технологій.

Ця  проблема комплексна, але важкість її вирішення 
потребує спільних зусиль медиків, фізіологів, 
психологів, фахівців фізичної культури, соціологів, 
економістів та ін. фахівців. При цьому повинні бути в 
загалі вжиті можливості всіх форм та методів фізичної 
культури в процесі фізичного виховання.

Тому сьогодні є актуальною розробка активних 
заходів профілактики негативних наслідків, пов’язаних 
з цими факторами, створення ефективних оздоровчих 
програм і вдосконалення програм професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів. 

В умовах ринкової економіки та інноваційних 
технологій особливе місце займає психоемоційне 
напруження, стреси професійних і життєвих ситуацій, 
сучасний життєвий ритм, а також сучасні інноваційні 
технології теле- і радіокомунікацій, мобільного 
зв’язку, впливу довкілля та екології (Агаджанян Н.А., 
Борисов Б.М., Вішаренко В.С., Даценко І.І., Дубініна 
Г. С., Мудрик В.І., Новіков Ю.В., Прохоров Б . Б., 
Толоконцев Н.А., Турзін П.С., Ушаков І.Б.). 

«Цивілізаційні» чинники змінюють характер 
патології сучасника. Це пов’язано з проблемою 
загального зниження ефективності механізмів 
самоорганізації в живій системі сучасної людини 
(Лисичкіна Г.В., Романов В.І., Романова Р.Л., 
Стадницький, Г.В., Тетиор О.М., Чернова М.М., 
© Лосiк Т.М., Сорокін Ю.С., Долинний Ю.О., 2011

Шапар А. Г.).
Питанню професійно-прикладної фізичної 

підготовки приділяли увагу фахівці Виленский 
М.Я., Габриелян К.Г., Гурвич С.С., Ильинич В.И., 
Локтионова З.И., Раевский Р.Т., Філінков В.І., Сафин 
Р.С. у своїх роботах розкривають поняття ППФП, 
як спеціально направлене та вибране застосування 
засобів фізичної культури та спорту для підготовки 
людини до майбутньої професійної діяльності.

Робота виконана згідно плану науково-
дослідницької роботи (НДР) Донбаської державної 
машинобудівної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – розглянути вплив довкілля та 

інноваційних технологій на організм людини. 
Завдання дослідження.

1. Провести аналіз спеціальної літератури, яка 
розглядає вплив довкілля та інноваційних 
технологій на здоров’я людини. 

2. Визначити системи організму, схильні до негатив-
ного впливу довкілля та інноваційних технологій. 
Результати дослідження.
Довкілля нерозривно пов’язано з людиною, яка є 

активним об’єктом природи. 
Одна з найбільш важливих екологічних проблем – 

це чистота повітряного басейну. Головним джерелом 
забруднення повітря для більшості міст є автомобільний 
транспорт. Постійне зростання кількості автомобілів 
надає певний негативний вплив на довкілля та 
здоров’я людини (Аваліані С.Л., Андріанова М.М., 
Безручко Н.В., Борисов Б.М., Вішаренко В.С., Даценко 
І.І., Келіна Н.Ю., Новіков, Ю.В., Ревич Б.А., Романов 
В.І., Романова Р.Л., Толоконцев Н.А.). 

Найбільш чутливими органами до впливу 
атмосферного забруднення є органи дихальної системи. 
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У процесі газообміну токсини надходять в кров. Тверді 
суспензії у вигляді частинок різних розмірів осідають в 
різних ділянках дихальних шляхів [2, 4, 5, 8].

Доброякісна вода – важливий фактор життя 
людини, тварин і їх здоров’я. 

Вода входить до складу клітин будь-якої тварини 
і рослини. Недостатня кількість води в організмі 
людини призводить до порушення виведення 
продуктів обміну травлення, кров збіднюється водою, 
людина лихоманить. 

Сьогодні в усьому світі найбільшу небезпеку 
водам несе забруднення: часте і тривале її помутніння, 
підвищення температури, гниють органічні речовини, 
присутність у воді отруйних речовин [1; 7]. 

Серед забруднюючих речовин від промислових 
підприємств найбільш помітно забруднення 
вуглеводнями. Виробництво і широке застосування 
синтетичних поверхнево-активних речовин (ПАР), 
особливо в складі миючих засобів, обумовлює їх 
надходження, разом зі стічними водами до багатьох  
водосховищ, у тому числі до джерел господарсько-
питного водопостачання. Неефективність очищення 
води від ПАР є причиною їх появи в питній воді 
водопроводів. ПАР можуть чинити негативний вплив 
на якість води, самоочищення водосховищ, організм 
людини (Аваліані С.Л., Андріанова М.М., Печеннікова 
Є.В., Пономарьова О.В., Кім А.М.).

Першими під удар потрапляють нервова і 
кровоносна системи. 

 Промені сонця забезпечують тепло і світло, які 
покращують загальне самопочуття і стимулюють 
кровообіг. Невелика кількість ультрафіолету потрібна 
організму для вироблення вітаміну D, що грає важливу 
роль в засвоєнні кальцію та фосфору з їжі, а також у 
розвитку скелету, функціонуванні імунної системи і у 
формуванні клітин крові [5]. 

Незважаючи на значну роль у медицині, негативні 
ефекти ультрафіолетового випромінювання зазвичай 
значно переважують позитивні. На додаток до 
добре відомих безпосередніми ефектами надлишку 
ультрафіолетового опромінення, таким як опіки або 
алергічні реакції, довгострокові ефекти становлять 
небезпеку здоров’ю протягом всього життя (Бєліков 
А.С., Гайченко В.А., Залуніна В.Ф., Крикунов Г.Н ., 
Лапін В.М.). 

Дослідження останніх років все більше доводять, 
що вплив ультрафіолетового випромінювання 
довкілля може змінити активність і розподіл деяких 
клітин, відповідальних за імунну відповідь в організмі 
людини. 

Існування людини у будь-якому середовищі 
пов’язано з впливом на нього і середовище проживання 
електромагнітних полів і випромінювань. Поряд з 
природними статичними електричними полями в 
умовах техносфери і в побуті людина піддається 
впливу штучних статичних електричних полів [3].

Дослідження авторів Буравльов Г.М., Желіба Є.Б., 
Завернуха І.М., Коваль Є.П., Русак О.Н. показують, що 
найбільш чутливі до електростатичних полів центральна 
нервова і серцево-судинна системи організму.

До постійних електромагнітних полів та 
випромінювань можна віднести лінії електропередачі, 
електроустаткування, різні електроприлади – всі 
технічні системи, що генерують, передають і 
використовують електромагнітну енергію.

Електромагнітне випромінювання радіочастот ши-
роко використовується у зв’язку, телерадіомовленні, у 
медицині, радіолокації, радіонавігації і т.д.

Електромагнітні поля оказують на організм люди-
ни тепловий і біологічний вплив. Найбільш чутливі до 
біологічного впливу радіохвиль центральна нервова і 
серцево-судинна системи.

Шум став невід'ємною частиною повсякденно-
го життя людини. У роботах Гайченко В.А., Желіба 
Є.Б., Залуніна В.Ф., Коваль Є.П., Лапіна В.М. зазначе-
но, що надмірне шумове навантаження різко знижує 
працездатність, зменшує ефективність відпочинку, 
призводить до хронічної перевтоми, глухоти. Шум 
здатний привести і до фізіологічних змін: до різнома-
нітних розладів серцево-судинної системи, до хвороб 
залоз внутрішньої секреції і дихальних шляхів, що ви-
никають у результаті загальної нервової напруженос-
ті. Шум має здатність «накопичуватись» в організмі і 
викликати різні захворювання і негативні відхилення 
у здоров'ї. Від надмірного шуму знижується імунний 
бар'єр, швидко збільшується частота захворювань; 
підвищується дратівливість. Але перш за все надмір-
ний шум веде до притуплення слуху або повної його 
втрати з часом. Шум розсіює увагу, істотно впливає на 
працездатність і результативність праці [4, 5].

Гун Г.Є., Демірчоглян Г.Г., Жураковська А.Л., Моро-
зов А.О., Степанова М., Ушаков І.Б. досліджували вплив 
комп'ютерних технологій на здоров'я користувачів. 

Працююча за комп'ютером людина тривалий час 
повинна зберігати відносно нерухоме положення, що 
негативно позначається на хребті і циркуляції крові у 
всьому організмі. 

Читання інформації з монітора викликає напру-
ження очей. З часом це може призвести до порушення 
аккомодативної здатності очей, а також, до порушень 
зору [6].

Тривала робота на клавіатурі призводить до пере-
напруження суглобів кисті і м'язів передпліччя. 

 Монітори, забезпечені електронною гарматою, є 
сильним джерелом електромагнітних полів. Постійне 
«бомбардування» організму людини прискореними 
електронами приводить до різних розладів нервової 
системи та очей. 

Робота за комп'ютером передбачає переробку ве-
ликого масиву інформації і постійну концентрацію 
уваги, тому при тривалій роботі за комп'ютером нерід-
ко розвивається розумова втома і порушення уваги. 

Людина, що працює за комп'ютером, змушена весь 
час приймати рішення, від яких залежить ефективність 
його роботи. Тому, тривала робота за комп'ютером, 
часто є причиною хронічного стресу.

Все частіше з'являються повідомлення про виник-
нення комп'ютерної залежності. 

Таким чином, людина, яка тривалий час працює за 
комп'ютером, піддається реальному ризику серцево-
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судинних захворювань, різних захворювань очей, ру-
хового апарату, органів шлунково-кишкового тракту, 
психічних розладів. 

 Мільйони людей щодня користуються мобільними 
телефонами. Всесвітня організація охорони здоров'я 
визнала проблему електромагнітного забруднення се-
редовища проживання людини найважливішою серед 
інших екологічних проблем. Тому все частіше меди-
ків, науковців, так і самих користувачів турбує питан-
ня про безпеку мобільних радіотелефонів (Бецко О.В., 
Віхарєв А. П., Григор'єв Ю. Г., Нікітіна В. Н., Редков-
ская В. Ю., Фуратова Про . Н.).

Тривалий вплив радіохвиль на різні життєві сис-
теми людини мають різноманітні наслідки. Найбільш 
характерними при дії радіохвиль всіх діапазонів є 
відхилення від нормального стану центральної нер-
вової системи та серцево-судинної системи людини. 
Суб'єктивні відчуття – головний біль, сонливість або 
загальне безсоння, стомлюваність, слабкість, підви-
щена пітливість, зниження пам'яті, неуважність, запа-
морочення, потемніння в очах, безпричинне відчуття 
тривоги, страху та ін. Доведено, що цілий ряд хвороб 
сучасної людини пов'язаний з дією радіохвиль на 
мозок, причому наголошується чітка залежність між 
кількістю захворювань та кількістю і потужністю раді-
останцій. Відбиваючись від внутрішніх стінок черепа, 
радіохвилі фокусуються на гіпоталамусі, керуючому 
найважливішими процесами в організмі, порушуючи 
його функцію. Внаслідок чого порушується мікроцир-
куляція крові, забезпечення тканин киснем, знижуєть-
ся імунітет і вироблення гормону окситоцину, який 
володіє потужною протистресовою, протишоковою, 
антисклеротичною дією, накопичується надлишок 
надниркових гормонів у крові. При екрануванні мозку 
під впливом радіохвиль у гіпертоніків спостерігається 
швидке зниження артеріального тиску аж до розвитку 
непритомності [3].

Висновки.
Довкілля та інноваційні технології негативно 

впливають на нервову, серцево-судинну, дихальну, 
ендокринну та імунну системи, органи зору, слуху та 
шлунково-кишкового тракту. 

 З метою профілактики можливих захворювань 
необхідно:
 1. Довести до відома студентів знання про не-

гативний вплив навколишнього середовища та 
інноваційних технологій на організм і можливості 
його мінімізації. 

 2. Цілеспрямовано застосовувати засоби і методи 
фізичного виховання для зміцнення органів і си-
стем організму, найбільш схильних до негативного 
впливу довкілля та інноваційних технологій. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на роз-

робку та апробацію оздоровчих програм для студен-
тів.
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Реалізація пріоритету антропології у навчально-виховному 
процесі початкової вальдорфської школи

Лупаренко С.Є.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Стаття присвячена дослідженню 
особливостей реалізації пріори-
тету антропології у навчально-
виховному процесі початкової 
вальдорфської школи. Визна-
чено специфіку вальдорфських 
форм і методів навчання та вихо-
вання, а саме: цілісний підхід до 
процесу навчання, особистісно-
орієнтований підхід до дитини. 
Розкрито спільні та відмінні риси 
між традиційним і вальдорфським 
підходами в розумінні дитини, в 
особливостях реалізації пріори-
тету антропології у навчально-
виховному процесі.

Лупаренко С.Е. Реализация приоритета 
антропологии в учебно-воспитательном 
процессе начальной вальдорфской 
школы. Статья посвящена исследованию 
особенностей реализации приоритета ан-
тропологии в учебно-воспитательном про-
цессе начальной вальдорфской школы. 
Определена специфика вальдорфских форм 
и методов обучения и воспитания, а имен-
но: целостный подход к процессу обучения, 
личностно-ориентированный подход к ребен-
ку. Раскрыто общие и отличительные черты 
между традиционными и вальдорфскими 
подходами в понимании ребенка, особеннос-
тях реализации приоритета антропологии в 
учебно-воспитательном процессе.

Luparenko S.E. Realization of anthropol-
ogy priority at educational process of 
junior waldorf school. This article is dedi-
cated to the investigation of the peculiarities 
of realization of anthropology priority at edu-
cational process of junior Waldorf school. 
The specific features of Waldorf educational 
forms and methods are determined. They 
are integrated approach to educational pro-
cess, personal-oriented approach to child. 
The common and distinctive features be-
tween traditional and Waldorf approaches 
in child’s understanding, in peculiarities of 
realization of anthropology priority at educa-
tional process are revealed.

Ключові слова:
антропологія, вальдорфська 
школа, учень, підхід. 

антропология, вальдорфская школа, уче-
ник, подход. 

anthropology, Waldorf school, pupil, ap-
proach.

Вступ.1

Особливості організації педагогічного процесу 
у початковій вальдорфській школі слід розглядати в 
контексті загальних вальдорфських підходів до роз-
витку особистості, які були розроблені основополож-
ником вальдорфської школи Рудольфом Штайнером 
– видатним європейським мислителем, ученим, соціо-
логом, психологом, педагогом, засновником духовно-
наукового людинознавства – антропософії. 

Принциповою відмінністю вальдорфських підходів 
від існуючих у сучасній освіті є реалізація в педагогіч-
ному процесі пріоритету антропології (людинознав-
ства). За Р.Штайнером, пізнання природи дитини має 
бути одночасно вихідним пунктом і смислом педаго-
гічного процесу. Мистецтво виховання, що базується 
на вивченні людини, дозволяє розглядати людину як 
невід’ємну частину Всесвіту та як системостворюваль-
ний фактор у формуванні цілісної картини світу, завдяки 
чому учень (антропос) може відчути себе мікрокосмом, 
органічно пов’язаним з оточуючим світом (макрокос-
мом, макроантропосом) [14].

Аналіз психолого-педагогічної літератури пока-
зує, що різні аспекти проблеми реалізації пріоритету 
антропології в навчально-виховному процесі почат-
кової вальдорфської школи досліджували закордонні 
(К.Авісон, Д.Пранж, М.Росон, Б.Рутішаузер, Х.Уіхерт 
та інші), російські (В.Загвоздкін, А.Пінський та інші), 
українські (О.Іонова, О.Топтигін та інші) вчені. 

Дане дослідження є складовою частиною комплек-
сної програми науково-дослідної роботи кафедри за-
гальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харків-
ського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз особливостей реалізації прі-

оритету антропології в навчально-виховному процесі 
початкової вальдорфської школи. 

© Лупаренко С.Є., 2011

Результати дослідження.
Реалізація пріоритету антропології у навчально-

виховному процесі вимагає здійснення, з одного 
боку, цілісного підходу до процесу навчання, з іншо-
го – особистісно-орієнтованого підходу до дитини. 
У цьому і полягає специфіка організації навчально-
виховного процесу, вальдорфських форм та методів 
навчання і виховання (ритмічної організації навчання, 
художньо-образного навчання, активно-практичних 
проектів, диференційованих вправ для дітей з різними 
типами темпераменту). 

Так, цілісний підхід до навчання, який базується на 
антропософських уявленнях Р.Штайнера про людину 
як цілісність її тілесного, душевного і духовного буття 
[14], передбачає органічне сполучання в навчально-
виховному процесі факторів розвитку функціонально 
цілісної психіки дитини в єдності її розумової діяль-
ності, емоційної та вольової сфер, що забезпечує єд-
ність, взаємозв’язок, взаємозалежність процесів роз-
витку, виховання, навчання, розвитку та саморозвитку, 
виховання та самовиховання, освіти та самоосвіти. 

Реальне пізнання людини та законів її тілесно-
душевно-духовного розвитку, орієнтація на розвиток 
усіх сфер психіки людини є фундаментом побудови 
дидактики й методики вальдорфської школи, їхньої 
орієнтації на цілісний усебічний гармонійний розви-
ток особистості дитини відповідно до законів людської 
природи та особливостей вікового становлення. Процес 
навчання у вальдорфській школі виступає як засіб ви-
ховання і розвитку, а весь навчально-виховний процес 
спрямований на збереження та розвиток фізичних і пси-
хічних сил дитини. І в цьому цілісному підході до люди-
ни величезна увага надається розвитку пізнавальної ак-
тивності як необхідної риси формування особистості. 

Зазначимо, що ідея цілісного розвитку особистос-
ті підтримувалась і розроблялась багатьма видатними 
педагогами (Я.-А.Коменський, І.Песталоцці, І.Герберт, 
Г.Сковорода, К.Ушинський, П.Каптерєв, А.Макаренко 
та інші). З  30-х років минулого століття основні зусил-
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ля педагогів було спрямовано на поглиблене вивчення 
навчання й виховання як відносно самостійних про-
цесів. Науковий інтерес до проблеми цілісного педа-
гогічного процесу відновився в середині 70-х років. У 
працях Ю.Бабанського, Є.Ільїна та інших учених на-
мітились різні підходи до розуміння цілісного педаго-
гічного процесу. В останні роки підходи до цілісного 
педагогічного процесу як системи і цілісного явища 
розвиваються у працях О.Іонової, І.Ісаєва, В.Лозової, 
О.Міщенко, Б.Наумова, В.Сластьоніна та інших до-
слідників [4-7]. 

Водночас, як справедливо зазначає О.Іонова, у 
сучасних концепціях немає єдиної методології сис-
темного підходу до розкриття сутності педагогічного 
процесу та виявлення умов набуття ним якостей ціліс-
ності [4]. З огляду на це велике значення має аналіз і 
використання досвіду вальдорфської школи, що може 
збагатити сучасну педагогічну науку і практику.

Особистісно-орієнтований підхід до дити-
ни у вальдорфській педагогіці вимагає орієнтації 
навчально-виховного процесу на фактори природного 
розвитку дітей, урахування вікових та індивідуальних 
особливостей дитини, її актуального стану (консти-
туції, темпераменту, характеру тощо), широкого ви-
користання суб’єктного досвіду особистості, утвер-
дження цінності емоційного благополуччя, створення 
умов для реалізації людини в різних видах діяльності, 
її саморозвитку та самовираження, формування інди-
відуального сприйняття світу, можливості його твор-
чого вдосконалення. 

Здійснення особистісно-орієнтованого підходу до 
дитини передбачає також урахування перспектив її 
розвитку. Прогнозування перспектив розвитку осо-
бистості у вальдорфській педагогіці спирається на 
погляди Р.Штайнера, відповідно до яких становлення 
людини здійснюється не лінійно, а через низку іма-
нентних перетворень (метаморфоз) одних якостей в 
інші, що відбуваються в певні моменти життя людини 
[4-5; 9; 14]. 

Підкреслимо, що особистісно-орієнтований підхід 
до учня підтримувався, по-різному осмислювався та 
втілювався у практику багатьма видатними педагогами, 
як попередниками Р.Штайнера, так і його сучасниками 
(Платон, Аристотель, Я.-А.Коменський, Ж.-Ж.Рус-
со, І.Песталоцці, Г.Сковорода, К.Ушинський та інші). 
Аналіз психолого-педагогічних джерел (Г.Балл, І.Бех, 
А.Бойко, Є.Бондаревська, С.Гончаренко, В.Євдокимов, 
О.Іонова, В.Лозова, О.Пєхота, І.Прокопенко, 
О.Савченко, А.Хуторський, І.Якиманська та інші) [1-4; 
6-8; 10; 13; 15] дозволяє дістати висновку про те, що 
ідея особистісно-орієнтованого підходу до учня в су-
часній педагогіці активно розвивається і впроваджу-
ється в освітню практику.

Водночас зазначимо, що безперечними перевагами 
вальдорфської школи є, по-перше, детальна проробка 
теоретичних засад особистісно-орієнтованого підходу 
до дитини, а, по-друге, розробка конкретних шляхів 
його здійснення при вихованні і навчанні учнів. 

Так, у процесі навчання і виховання глибоко дослі-
джуються і враховуються вікові та індивідуальні осо-

бливості дитини. Зокрема, учні молодшого шкільного 
віку характеризуються, насамперед, такими основни-
ми особливостями, як образне мислення, потреба в 
активній діяльності та необхідність опори на автори-
тет учителя. Розглянемо це детальніше. 

Згідно з Р.Штайнером, молодшому шкільному віку 
властиве назрівання суперечностей між зростаючими 
інтелектуальними можливостями і «дитячими» вида-
ми діяльності, а також значні зміни в тілесно-душевній 
структурі дитини, що виявляється в її здатностях до 
образного мислення, образної фантазії, довільних 
спогадів в образах та до творчого образного пережи-
вання, а здатність до власного абстрактного мислен-
ня, яка пов’язана з глибокими змінами в психічній 
структурі особистості, з’являється в учня лише зі ста-
тевим дозріванням. Молодший школяр одушевляє та 
одухотворяє все, з чим стикається у своєму оточенні, 
через наочні, живі образи [14], його ставлення до на-
вколишнього світу можна охарактеризувати висловом 
«Світ прекрасний», тобто діти цього віку інтенсивно 
переживають прекрасне та відчужують огидне [4].

Слід відзначити, що багато видатних педагогів 
звертали увагу на специфіку дитячого мислення. Так, 
ще К.Ушинський писав, що маленька дитина мислить 
формами, барвами, звуками, відчуттями [12], а через 
десятки років В.Сухомлинський зауважував, що мо-
лодші школярі мають такі особливості мислення, як 
образність, пластичність, емоційна збудливість дум-
ки. Саме на них спирався вчений, коли проводив з ді-
тьми уроки «живої думки» [11]. 

Адекватною відповіддю на особливості мислення 
молодших школярів, за Р.Штайнером, є пробуджен-
ня інтелекту учня через звертання до його почуттів 
та емоцій, через «пізнання серцем», тобто мислення 
дитини необхідно поступово пробуджувати шляхом 
звернення до її емоцій, переживань, оскільки в молод-
шого школяра переважає життя почуттів. Тому моти-
вацією розвитку дитини цього віку є вплив сильних 
почуттів, емоцій, інтерес до світу, що створює умови 
для формування самостійного емоційного життя осо-
бистості [14]. 

Звертання до емоцій та почуттів молодшого шко-
ляра має велике значення для гармонійного розвитку 
його пам’яті. Відомо, що шкідливо перевантажувати 
пам’ять, але і її недостатнє тренування теж має нега-
тивні наслідки. Тому рівновага в розвитку пам’яті у 
вальдорфській школі досягається дотриманням трьох 
правил навчання: необтяження пам’яті дитини аб-
страктними поняттями; художньо-образна побудова 
процесу навчання; власна естетична і практична ді-
яльність учнів. Ці три умови є найважливішими пе-
редумовами правильного розвитку пам’яті молодших 
школярів. 

Важливо також зберігати гармонію між розвитком 
пам’яті та фантазії, які знаходяться в тісному зв’язку 
із силами росту. Вальдорфські вчителі, уважно спо-
стерігаючи за дітьми і визначаючи, які зміни відбува-
ються в них, розрізняють «дітей фантазії» та «дітей 
пам’яті». Перші все перетворюють, другі все поміча-
ють. При правильному викладанні матеріалу, яке орі-
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єнтується на вікові та індивідуальні особливості шко-
ляра, кожна дитина запам’ятовує стільки, скільки їй 
необхідно та інстинктивно відкидає те, що не здатна 
засвоїти [4-5; 9; 14]. 

З іншого боку, маленька дитина потребує постій-
ної діяльності, руху, їй важко тривалий час сидіти на 
одному місці. Тому в початковій вальдорфській шко-
лі йде пробудження внутрішнього світу дитини через 
рух, і реалізується це в навчанні широким залучен-
ням активно-практичної діяльності учнів, що, разом 
із «пізнанням серцем», сприяє розвитку мислення у 
спосіб, який адекватно відповідає потребам дитини 
молодшого шкільного віку. Унаслідок цього і відбува-
ється розвиток дітей, формування їхньої пізнавальної 
активності, її перехід з потенційної в реальний стан.

Слід зауважити, що дитина в цьому віці ще не може 
самостійно розуміти зв’язки та закономірності, вона 
хоче дізнаватися та вчитися за допомогою дорослого, 
який стає для неї авторитетом та основою розвитку 
стійкого емоційного життя. Важливо, щоб таким авто-
ритетом для учня став учитель. Але дітям потрібні не 
лише авторитети з оточуючих їх людей, які є втілен-
ням моральних та інтелектуальних сил; потрібні ще 
й авторитети, які сприймаються духовно, – приклади 
великих історичних подій, біографії видатних людей 
[4; 9; 14]. Характерна орієнтація учнів молодших кла-
сів на дорослого як на авторитет та взірець для наслі-
дування дозволяє кваліфікованому педагогу досягти 
підвищення рівня творчого розвитку та перспектив-
них змін у розвитку свободи поведінки школярів і ви-
значити засоби, за допомогою яких можна впливати 
на розвиток школярів. І саме від знань учителя, його 
уваги, майстерності залежить, чи будуть учні зацікав-
лені в набутті знань, чи буде навчальний процес для 
дітей радісним, чи будуть вони виявляти активність 
на заняттях.

Так, вальдорфський навчально-вихований процес, 
виходячи з особливостей дитини, що вступила в пору 
шкільної зрілості, із самого початку спрямовується на 
задоволення потреб та інтересів дитини, що досяга-
ється використанням адекватних засобів навчання і 
виховання.  

Сучасна психолого-педагогічна література у ви-
світленні особистості молодшого школяра та його по-
треб дуже близька до положень вальдорфської педа-
гогіки. І традиційна, і вальдорфська школи вказують, 
що з метою зміни позиції учня в навчальному процесі 
необхідно впливати на «внутрішнє середовище дити-
ну» через активність думок, позитивні емоції, вольові 
вправи [4; 9; 14]. 

Відмінність між традиційним і вальдорфським 
підходами полягає в тому, що на практиці традиційна 
школа йде проти інтересів дитини, переважно орієн-
туючись на її розумові здібності, а це є однобічним 
шляхом їх розвитку. Це обумовлене тим, що мате-
ріал, опанування яким передбачає лише механічне 
запам’ятовування, одноразове засвоєння, не має впли-
ву на почуття, емоції і волю.  

Висновки.
Таким чином, завдяки реалізації пріоритету ан-

тропології у навчально-виховному процесі початкової 
вальдорфській школи врахування специфіки молод-
шого школяра, його потреб, інтересів у навчанні не 
лише декламуються, але й реалізується практично, що 
сприяє стимулюванню пізнавальної активності учня, 
розвитку його самостійності й ініціативності, комуні-
кативних умінь, активному накопиченню знань тощо. 
Здійснюється це на всіх рівнях вальдорфської освіти: 
на рівні змісту освіти, форм та методів навчання.
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Особливості самоосвітньої діяльності вчителів початкових 

класів у міжкурсовий період системи підвищення кваліфікації
Наливайко Г. В. 

ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України

Анотації:
Розкриваються особливості са-
моосвітньої діяльності вчителів 
початкових класів у міжкурсовий 
період підвищення кваліфікації. 
Виокремлюються основні умови 
та напрями формування само-
освітньої діяльності вчителів по-
чаткових класів у міжкурсовий 
період підвищення кваліфікації. 
Розглядаються тлумачення по-
няття самоосвіти. Описуються 
складові самоосвітньої діяльнос-
ті вчителів початкових класів. Ви-
значається поняття міжкурсового 
періоду у системі підвищення 
кваліфікації вчителів початкових 
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Вступ. 1

Однією з тенденцій розвитку системи післяди-
пломної педагогічної освіти є розширення самостій-
ності фахівців, що передбачає самостійний пошук і 
засвоєння вчителем нової інформації, організацію ді-
яльності, спрямованої на власний саморозвиток. Це 
зумовлює чітку організацію самоосвітньої діяльності 
вчителів, що була б різноманітною за формами, мала б 
принципово нову мотивацію. Актуальність проблеми 
розвитку в учителів початкових класів готовності до 
самостійної пізнавальної діяльності зумовлена також 
необхідністю забезпечення безперервної освіти та са-
моосвіти педагогів упродовж усього життя. 

За таких підходів виникають суперечності між 
соціально-детермінованими вимогами до неперерв-
ного професійного самовдосконалення вчителів та 
недостатньою увагою до цього питання закладів 
післядипломної освіти та загальноосвітніх закладів; 
між необхідністю у постійному удосконаленню сво-
єї професійної діяльності та відсутністю науково-
методичного забезпечення з цих питань. 

На вагомість і важливість неперервності процесу 
самоосвіти вказують ряд науковців. Дослідниками 
чільне місце відводиться питанням самоосвіти педа-
гогів у інститутах підвищення кваліфікації (роботи 
В.Кричевського, П.Худомінського); використанню 
психолого-педагогічних знань у самоосвіті вчителів 
(роботи С. Іванової, Ю. Кулюткіна, Г. Сухобської); 
принципам, структурі і змісту педагогічної самоосві-
ти (роботи Т. Браже, О. Полонської, П. Пшебильсько-
го, Н. Тоскіної, О. Тонконогої); керівництву і змісту 
самоосвітньої діяльності молодих вчителів (роботи 
Т. Воронової, М. Заборщикової, Н. Косенко, Л. Си-
монової). Педагогічні підходи до саморозвитку вчи-
теля початкових класів розглядалися Ш. Амонашвілі, 
Н. Бібік, О. Савченко О. Нікулочкіною та ін. Особли-
вості безперервної освіти та підвищення кваліфікації 
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вчителів вивчалися С. Крисюком, А. Кузьмінським, 
В. Масловим, В. Олійником, Н. Протасовою, В. Пуцо-
вим, В. Семиченко, Т. Сорочан, Т. Сущенко. 

На цьому фоні особливо помітна відсутність 
праць, у яких досліджувалося б питання розвитку са-
моосвітньої діяльності вчителів початкових класів у 
міжкурсовий період з метою професійного самовдос-
коналення, оновлення професійної освіти. 

Все це зумовлює необхідність продовжувати мо-
дернізацію системи післядипломної педагогічної 
освіти вчителів початкових і зосередити увагу на між-
курсовому періоді, а також на особливостях самоос-
вітньої діяльності вчителів початкових класів у цей 
період. Тому обрана тема актуальна і своєчасна.

Робота виконана за планом НДР ДВНЗ «Універси-
тету менеджменту освіти» НАПН України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз особливостей самоосвітньої 

діяльності вчителів початкових класів у міжкурсовий 
період у системі підвищення кваліфікації.

Виокремлено такі завдання: визначити особливос-
ті самоосвітньої діяльності вчителів початкових кла-
сів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації й 
виокремити основні умови та напрями формування 
самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів 
у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.

У ході дослідження використовувалися такі теоре-
тичні методи: аналіз і синтез наукової та навчально-
методичної літератури для порівняння, зіставлення 
різних поглядів на досліджувану проблему; визначен-
ня та уточнення понятійно-категорійного апарату за 
темою дослідження. 

Результати дослідження.
Розробка проблеми розвитку самоосвітньої ді-

яльності вчителів початкових класів має важливе 
значення, оскільки така діяльність виступає засобом 
пізнання й розвитку інтелектуальних і професійних 
можливостей особистості, актуалізує педагогічний 
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потенціал і сприяє формуванню фахівця відповідно 
до вимог інформаційного суспільства, формує уявлен-
ня про самоосвітню діяльність як про особистісну та 
суспільну цінність, і в той же час як про одну з най-
важливіших цілей у всіх сферах діяльності. 

Самоосвіта розглядалася з різних сторін: як само-
стійно спрямований пошук з метою задоволення підви-
щеного стійкого інтересу до пізнання конкретної сфери 
людської діяльності [3], як особливий спосіб організо-
ваного отримання знань, який ґрунтується на система-
тичній роботі [2], як усвідомлена, цілеспрямована, пла-
номірна неперервна самостійна робота педагога щодо 
підвищення своєї професійної майстерності [4], як 
цілеспрямований процес самостійного оволодіння ці-
лісною системою знань і умінь, поглядів і переконань, 
прогресивного досвіду у певній сфері діяльності під 
впливом особистих та суспільних інтересів [1].

Самоосвіта нами розглядається як добровільна, 
систематична, самостійна діяльність людини, спрямо-
вана на розвиток її пізнавальних можливостей і зді-
бностей, набуття нею нових знань, умінь, навичок та 
компетентності у професійній сфері.

Самоосвітня діяльність може бути представлена як 
система знань, що включає такі основні компоненти: 
1. Освітній – знання, виражені в поняттях або образах, 
сприйнять і уявлень – включає навчальну, виховну і 
розвиваючу цілі; оперування вміннями та методични-
ми прийомами і технологіями за спеціальністю вчите-
ля початкових класів. 2. Науково-методичний – аналіз 
наукових досліджень, вивчення методик і технологій, 
передового педагогічного зарубіжного, вітчизняного 
досвіду та особистого досвіду професійної діяльності. 
3. Науково-дослідний – оволодіння новими знаннями, 
способами вирішення педагогічних завдань, інновацій-
ними технологіями, створення власних методів і спосо-
бів професійно-творчої самоосвітньої діяльності. 

У ході дослідження було доведено, що розвиток 
самоосвітньої діяльності вчителя початкових класів 
залежать від певних умов. По-перше, основною з них, 
на наш погляд, є усвідомлення педагогом необхідності 
розширення свого професійного світогляду, формуван-
ня мотивів щодо самовдосконалення професійної педа-
гогічної діяльності. По-друге, самоосвітня діяльність 
виступає фактором впливу на освітньо-формуючу вза-
ємодію педагогів в умовах локального професійного 
середовища, що дозволяє актуалізувати знання, спосо-
би професійної педагогічної діяльності, забезпечувати 
організацію спільних зусиль педагогів щодо успішної 
реалізації компетентнісного підходу в педагогічній ді-
яльності. По-третє, здатність вчителя до вибору тем 
(питань) з самоосвіти відповідно до реальних труд-
нощів у професійній педагогічній діяльності та осо-
бистих потреб самореалізації у професії. У четверте, 
наявність у вчителя початкових класів психологічного 
знання щодо використання психотехніки як особливої 
форми роботи вчителя з самим собою.

За таких умов, самоосвітня діяльність набуває 
яскраво виражений практико-орієнтовний характер 
і спрямована на отримання науково-методичної про-
дукції, що вимагає подальшого втілення її у педаго-
гічній роботі вчителя. 

Досліджуючи особливості самоосвітньої діяльнос-
ті вчителів початкових класів, необхідно зазначити, 

що суттєвим моментом є те, що самоосвіта має пріо-
ритетність серед інших підсистем у системі післяди-
пломної освіти педагогів. Н. Протасова виокремлює 
самоосвіту як основу безперервності освітнього про-
цесу, що об’єднує всі ланки післядипломної освіти, та 
таку що входить до їх складу і зумовлює ефективність 
функціонування кожної [7, с.38]. А. Кузьмінський 
розглядає самоосвіту педагога «як важливу складо-
ву неперервної системи післядипломної педагогічної 
освіти, яка є зв’язною між курсовою підготовкою та 
іншими формами навчання методичної системи в між-
курсовий період». [5, с. 155]. На думку О. Тонконогої 
і В. Кричевського самоосвіта – це процес цілеспрямо-
ваний, який вимагає вивчення об'єктивних потреб у 
підвищенні кваліфікації та чіткого планування у між-
курсовий період. Таким чином, науковці підкреслю-
ють важливість самоосвітньої діяльності саме у між-
курсовий період підвищення кваліфікації вчителів. 

З огляду на зазначене вище, необхідно зазначити, 
що у науковій літературі виокремлюються два періо-
ди післядипломної освіти. Як зазначає О.Нікулочкіна, 
неперервність післядипломного освітнього процесу 
охоплює два циклічно повторюваних етапи – курсової 
і міжкурсової підготовки, де відбувається набуття про-
фесійних якостей вчителя, що забезпечує підвищення 
ефективності педагогічної діяльності [6]. Н. Протасова 
також визначає два періоди у процесі підвищення ква-
ліфікації, а саме: курсовий та міжкурсовий. Курсовий 
період охоплює перманентне підвищення кваліфікації 
в інститутах (центрах) підвищення кваліфікації та ін-
ститутах (факультетах) підвищення кваліфікації вищих 
навчальних закладів і його результати фіксуються від-
повідним документом. Міжкурсовий період охоплює 
простір між курсами та включає різні форми методич-
ної роботи (на шкільному, районному і обласному рів-
нях) та самоосвітню діяльність педагога. Самоосвіта 
наголошується як засіб безперервного підвищення ква-
ліфікації педагогів [7, с. 35 – 36]. Тому, на нашу думку, 
саме самоосвіта посідає провідне місце у системі між-
курсової підготовки і спрямована на саморозвиток про-
фесійної діяльності та особистості вчителя. У контексті 
самоосвіти вчителів початкових класів у міжкурсовий 
період, під міжкурсовим періодом ми розуміємо пері-
од самостійного підвищення кваліфікації педагогічним 
працівником через позапланове відвідування семіна-
рів, конференцій, лекцій, уроків колег, опрацювання 
додаткової науково-методичної літератури, написання 
статей, узагальнення досвіду роботи тощо, все, що 
спрямовано на самореалізацію потенціалу вчителя та 
саморозвиток у системі неперервної освіти. 

На сьогоднішній день самоосвіта вчителів у між-
курсовий період може здійснюватися у двох формах 
індивідуальної самоосвіти, яка спрямовується і ре-
гламентується самим вчителем у залежності від усві-
домлення своїх професійних потреб; і самоосвіти, що 
направляється керівництвом школи або місцевими 
органами освіти, які виходять при цьому з констата-
ції недоліків, наявних у роботі вчителів початкових 
класів, і нових проблем, що виникли. Головною фор-
мою у такому випадку самоосвіти є районний семінар 
вчителів шкіл. Виходячи з істотних ознак самоосвіти 
(свобода вибору і внутрішня мотивація), така форма 
самоосвітньої діяльності викликає сумнів. Тому вона 
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потребує визначення пріоритетних напрямів модерні-
зації системи післядипломної педагогічної освіти вчи-
телів початкових класів у міжкурсовий період.

Одним із таких напрямів модернізації системи 
післядипломної педагогічної освіти вчителів почат-
кових класів є оновлення змісту самоосвітньої ді-
яльності, орієнтири якого визначені у Концепції роз-
витку післядипломної освіти [8, С. 23–27]. Другий 
напрям модернізації післядипломної педагогічної 
освіти вчителів початкових класів у міжкурсовий пе-
ріод є неперервність освітнього процесу як комплексу 
соціально-педагогічних перетворень. Засобом такого 
перетворення є компетентністний підхід до навчання, 
розвитку й виховання всіх його учасників. Як ствер-
джує Г.Єльникова, компетентність − це сукупність 
знань, умінь, здібностей і готовності особистості ді-
яти у складній ситуації та вирішувати фахові завдання 
з високим рівнем невизначеності; здатність і готов-
ність до досягнення більш якісного результату праці, 
відношення до професії як до цінності [9, с. 297]. У 
розвитку професійної компетентності вчителя почат-
кових класів акцент робиться на спеціальних знаннях, 
психолого-педагогічних уміннях, навичках, готов-
ності до подальшої творчої педагогічної діяльності. 
Третій напрям у модернізації післядипломної педаго-
гічної освіти вчителів початкових класів у міжкурсо-
вий період нами вбачається поширення використання 
сучасних методів самоосвітньої діяльності на основі 
інформаційних технологій. Погоджуючись з О. Ніку-
лочкіною, можна зазначити, що однією з таких форм, 
яка сприяє реалізації творчих здібностей педагогів по-
чаткової ланки у розвитку професійної компетентності 
є очно-дистанційне навчання. Мета підвищення квалі-
фікації вчителів школи І ступеня за очно-дистанційною 
формою, за визначенням науковця, є забезпечення їх 
продуктивної особистісно-орієнтованої післядиплом-
ної освіти, вдосконалення потребнісно-мотиваційної, 
інтелектуально-пізнавальної та практично-діяльнісної 
сфер, підвищення професійної компетентності [6].

Цей напрям розвитку післядипломної освіти є 
перспективним та актуальним для сьогодення. Проте, 
необхідно зазначити, що дистанційна форма освіти 
ґрунтується на самоосвітній діяльності, тому, якщо у 
вчителя формувати вміння до самоосвіти, то його про-
фесійний рівень буде зростати за будь-якими напря-
мами отримання післядипломної педагогічної освіти. 

З огляду на зазначене вище, доречно розглянути 
основні напрями самоосвіти. А. Кузьмінський зазна-
чає, що «самоосвіта (професійне самовдосконалення) 
відповідає меті й завданням підвищення кваліфікації 
й відповідно до родово-видової залежності є видом 
підвищення кваліфікації». [5, с. 37]. Автор розглядає 
такі різновиди самоосвіти: а) самоосвіта в період на-
вчання на курсах (вивчення першоджерел, літератури, 
підготовка до семінарів, заліків, до участі в конферен-
ціях, рольових іграх, виконання курсових робіт, до-
курсових і післякурсових завдань та ін.); б) самоосвіт-
ня цілеспрямована робота, пов’язана з підготовкою до 
занять (уроків) чи конкретних заходів (конференцій, 
бесід, семінарів, нарад, виховних заходів, бесід з бать-
ками тощо) за місцем роботи; в) самоосвіта, пов’язана 
з удосконаленням рівня загальнокультурної, спеціаль-
ної, психолого-педагогічної й методичної підготовки, 

вивченням, узагальненням і втіленням у практику пе-
редового педагогічного досвіду [5]. 

Отже, у контексті зазначеного, на нашу думку, 
сутність самоосвітньої діяльності у різних її формах 
і варіантах проявляється у мобілізації та реалізації 
педагогом власних зусиль, дій, спрямованих на ово-
лодіння певного роду інформацією, уміннями, нави-
чками і розвиток особистісних якостей.

Висновки.
Самоосвітня діяльність педагога є специфічний 

компонент особистісно-розвиваючої професійного се-
редовища, що має з одного боку, самостійний «статус» 
і форми пред'явлення себе, а з іншого боку, виступає як 
засіб підвищення професійної компетентності і оволо-
діння вчителями особистісно орієнтованою педагогіч-
ною діяльністю. У рамках професійного середовища 
самоосвітня діяльність педагога може набувати свої 
специфічні форми, забезпечуючи формування готов-
ності до реалізації особистісно-орієнтованого, діяль-
нісного та компетентнісного підходів. Таким чином, 
різні компоненти професійного середовища містять у 
собі установку на розвиток самоосвітньої діяльності 
педагога як основу його професійного удосконалення 
в цілому. Безперервність освітнього процесу, що за-
безпечується у міжкурсовий період підвищення ква-
ліфікації можна представити у вигляді взаємозв'язку 
елементів: формування готовності педагогів до само-
освіти – формування досвіду самоосвітньої діяльнос-
ті – розвиток професійної компетентності – вдоско-
налення особистості та діяльності професіонала. У 
контексті проблеми розвитку професійної компетент-
ності готовність до самонавчання представляє собою 
складне утворення знань, умінь і навичок навчальної 
праці, ціннісних орієнтацій, інтелектуальних, орга-
нізаторських, моральних і вольових якостей особис-
тості вчителя, спрямованих на освоєння особистісно 
орієнтованої педагогічної діяльності.
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Морфофункциональные аспекты воздействия занятий 
калланетикой на организм женщин старшей возрастной группы

Николенко О.В., Навтиков А.Э.,Угольков Г.М., Серегин В.Н.
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, Симферополь

 

Аннотации:
Для изучения влияния занятий 
калланетикой на организм тести-
ровали группу женщин 50-60 лет-
него возраста с низким уровнем 
двигательной активности, в про-
цессе полугодового исследования. 
Показано, что при систематиче-
ских тренировках развиваются 
приспособительные изменения в 
работе сердечно-сосудистой и 
дыхательных систем, что проявля-
ется в экономизации их функций, 
повышается физическая работо-
способность и скорость протека-
ния восстановительных процессов 
после физической нагрузки.

Нiколенко О.В., Навтиков О.Е., Угольков 
Г.М., Сєрьогiн В.М. Морфофункціональ-
ні аспекти дії занять калланетикою на 
організм жінок старшої вікової групи. 
Для вивчення впливу занять калланети-
кою на організм тестували групу жінок з 
низьким рівнем рухової активності 50-60 
літнього віку в процесі піврічного дослі-
дження. Показано, що при систематичних 
тренуваннях розвиваються пристосовні 
зміни в роботі серцево-судинної і дихаль-
них систем, що виявляється в економізації 
їх функцій, підвищується фізична працез-
датність і швидкість протікання відновних 
процесів після фізичного навантаження.

Nikolenko O.V., Ugolkov G.M., Seryogin 
V.N. Morfofunktional aspects of influ-
ence of employments of kallanetik on 
the women’s senior age group organ-
ism. For the study of influence of employ-
ments of kallanetik on an organism of the 
group of woman at the age of 50-60 age 
with the low level of motion activity was 
tested during a half of year. It is shown in 
the process of half-year research that after 
the systematic training the changes devel-
oped in work of cardiovaskular and respira-
tory systems shows up in economization of 
their functions, physical capacity and rising 
of restoration processes speed flowing after 
the physical loading.

Ключевые слова:
кардио-респираторная система, 
тренировка, восстановление.

кардио-респіраторна система, трену-
вання, відновлення

cardio-respirator system, training, renewal.

Введение1

Старение человека-это универсальный и законо-
мерный биопсихологический процесс, характери-
зующийся постепенностью, разновременностью и 
неуклонным прогрессированием и затрагивающий в 
той или иной степени все уровни биологической ор-
ганизации. Старение ведет к понижению жизнеспо-
собности индивида и в конечном итоге определяет 
продолжительность жизни. Временные границы ста-
рения варьируют в широких пределах у различных 
организмов. Хорошо известно, что неактивный образ 
жизни ускоряет процессы старения, а при достижении 
пожилого возраста 

регулярные упражнения еще важнее, чем в моло-
дости. Основное средство тренировки любых резер-
вов – мышечная работа, двигательная активность. 
Это единственный способ победить гиподинамию. 
Регулярные физические нагрузки улучшают работу 
сердца, кровеносных сосудов, улучшают функцию 
двигательной системы, укрепляют костно-мышечную 
систему, регулируют деятельность нервной системы и 
ряд других физиологических процессов [1,2]. Занятия 
физической культурой с людьми старшей возрастной 
группы, имеющими, как правило, те или иные откло-
нения в состоянии здоровья, требуют особого подхода 
в подборе упражнений, дозировании нагрузки, нали-
чия определенных методов функционального контро-
ля. Для этой категории занимающихся, наиболее под-
ходящим видом физических упражнений является 
калланетика – подвид фитнеса, который определяется 
как степень сбалансированности физического, психо-
логического, социального состояний, позволяющих 
без излишнего напряжения жить в состоянии гармо-
нии с окружающей средой. Упражнения статического 
характера, входящие в состав комплексов калланети-
ки, воздействуют на глубоко расположенные мышцы 
тела, мало задействованные в повседневной жизни, 
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оказывают щадящее действие на связки, сухожилия 
и суставы и практически не имеют противопоказаний 
[3]. Наряду с другими модифицированными видами 
фитнесса, калланетика пользуется широкой популяр-
ностью среди людей разного возраста. Однако воз-
действие ее на организм женщин старшей возрастной 
группы мало изучено. С целью изучения влияния за-
нятий калланетикой на антропометрические параме-
тры и кардио-респираторную функцию женщин в воз-
расте 50-60 лет сотрудниками кафедры гимнастики и 
биомеханики было проведено исследование.

В состав контрольной и экспериментальной групп 
вошли по 12 женщин, служащих банка, по роду де-
ятельности ведущих малоактивный образ жизни. 
Практически каждая из них имела отклонения в со-
стоянии здоровья такие как: гипертония, заболевания 
ОДА, дыхательных путей и др. В качестве средств в 
тренировке применялись специально разработанные 
комплексы калланетики, включающие малоамплитуд-
ные, локально направленные, несложные в выполне-
нии упражнения с четко рассчитанной дозировкой. В 
составе каждого комплекса около половины упражне-
ний выполнялось в статическом режиме (с задержкой 
до 1 минуты), также включались упражнения на вы-
тяжение позвоночника и растяжение мышц спины и 
задней поверхности ног. Тренировки для женщин экс-
периментальной группы проводились 3 раза в неделю 
в течении часа. Длительность эксперимента состави-
ла шесть месяцев.

В процессе исследования изучались показания 
сердечно-сосудистой системы (частота сердечных 
сокращений (ЧСС) до, в пике и на 3-й минуте вос-
становления после нагрузки), дыхательной системы 
(частота дыхания (ЧД) в покое, в пике и на 3-й минуте 
восстановления после нагрузки, пробы Штанге и Ген-
че). Также проводилось тестирование антропометри-
ческих показателей (рост, вес, обхваты талии, грудной 
клетки, таза, бедер, плеч) [4,5]. Замеры производились 
дважды – в начале исследования и по его окончанию.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – раскрыть особенности воздействия занятий 

калланетикой на организм женщин старшей возраст-
ной группы.

Результаты исследования
 Анализ результатов, полученных на первом эта-

пе исследования, не выявил значительных различий 
в состоянии исследуемых показателей у женщин кон-
трольной и экспериментальной групп, что свидетель-
ствует об относительной однородности уровня здоро-
вья реципиентов.

Под воздействием регулярных полугодовых занятий 
в состоянии антропометрических параметров получе-
ны следующие изменения: средний показатель веса у 
женщин экспериментальной группы снизился на 3,6 кг. 
или 4% по сравнению с исходным значением (рис.1.). 

Рис.1. Показатели антропометрии у женщин в процессе исследования/

Рис. 2. Оценка параметров частоты сердечных сокращений у женщин  в процессе исследования

В отношении обхватов тела снижение составило 
2-5%. Наибольшее уменьшение отмечено в области 
талии (3,8 см. или 4%) и таза (4,2 см. или 5%). Вероят-
но, получение столь низкого результата связано с тем, 
что калланетика, как вид фитнесс-аэробики, не имеет 
целевой направленности на значительное снижение 
веса и объемов тела. В силу особенностей нагрузки 
(в основном в состав комплексов входят изометриче-
ские, малоамплитудные упражнения), основная сфера 
ее воздействия направлена на укрепление мышечного 
аппарата, увеличение диапазона работы суставов и 
совершенствование кардио-респираторной функции 
организма [6.7].

 Более существенные изменения получены в от-
ношении деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы (рис.2.). Под воздействием занятий калланетикой 
исходное значение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), составлявшее на момент начала исследова-
ний 79,0+1,1 уд/мин., по окончании его снизилось до 
69,2+0,5 уд/мин. т.е. на 15%.
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Подобная тенденция отмечена в отношении ча-
стоты сердечных сокращений в пике нагрузки. На мо-
мент начала исследований этот показатель составлял 
131,1+0,6 уд/мин. По окончании тренировок получено 
снижение ЧСС до 126,2+0,4 уд/мин. Полученный эф-
фект составил 11,3%. 

 Положительное влияние занятий калланетикой на 
деятельность сердечно-сосудистой системы у занимаю-
щихся подтверждается и снижением ЧСС на 3-й минуте 
восстановления после нагрузки. Этот показатель умень-
шился на 8 уд/мин или на 10,5% (84,3±0,5 – до начала 
тренировок, 76,3±0,5 – по окончании тренировок). 

На фоне изменений показателей работы сердечно-
сосудистой системы положительные изменения в про-
цессе исследования отмечены и в отношении респи-
раторной системы (рис.3.).

Под воздействием регулярных занятий калланети-
кой у занимающихся на 24% снизилась частота ды-
хания в пике нагрузки (23,5±0,5 -до 18,5±0,4 – после 
исследования) и на 19% на 3-й минуте восстановле-
ния после нагрузки (16,1±0,5 – до и 13,5±0,4 – после 
тренировок), что свидетельствует об улучшении ско-
рости протекания восстановительных процессов. 

 Время задержки дыхания на вдохе (функциональ-
ная проба Штанге) увеличилось в процессе экспери-
мента на 17%,.а по данным пробы Генчи (задержка 
дыхания на выдохе) увеличение составило 22,6%.

 Полученные в процессе исследования результаты 
свидетельствуют об улучшении регуляторных меха-
низмов всех звеньев кардио-респираторной системы 
организма обеспечивающих его приспособление к 
физической нагрузке.

Выводы: 
В процессе исследования установлено, что занятия 

калланетикой оказывают управляемое воздействие на 
физиологические системы организма, что проявляется 
кумулятивным тренирующим эффектом с позитивны-

ми следовыми последствиями. При систематических 
тренировках развиваются приспособительные изме-
нения в работе сердечно-сосудистой и дыхательных 
систем, способствуя экономизации их функций, уве-
личивается скорость протекания восстановительных 
процессов после физической нагрузки, повышается 
физическая работоспособность. Следовательно, про-
грамма занятий калланетикой идеально подходит для 
женщин старшей возрастной группы и благоприятно 
воздействует на их физиологическое и функциональ-
ное состояние.
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Рис. 3. Оценка показателей кардио-респираторной системы  занимающихся в процессе исследования
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Біологічний вік як критерій  для визначення  

донозологічного стану організму молодших школярів 
Омельченко Т.Г. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
З теоретичної та практичної 
точок зору обґрунтовано необ-
хідність визначення біологічно-
го віку (БВ) дітей молодшого 
шкільного віку як важливого 
критерію донозологічної діа-
гностики. Наведено класифіка-
цію донозологічних станів на 
основі БВ. У дослідженні бра-
ли участь 159 дітей 7-10 років. 
Аналіз отриманих середніх 
показників ФВ показує відхи-
лення від КВ у всіх статевово- 
вікових групах  що діагностує 
донозологічний стан організму 
школярів.

Омельченко Т.Г. Биологический возраст 
как критерий для определения донозоло-
гического состояния организма младших 
школьников. С теоретической и практи-
ческой точек зрения обосновано необходи-
мость определения биологического возрас-
та (БВ) детей младшего школьного возраста 
как важного критерия донозологической 
диагностики. Представлено классификацию 
донозологических состояний на основании 
БВ.  В исследовании принимали участие159 
детей 7-10 лет. Анализ полученных средних 
показателей ФВ показывает отклонение КВ  
у всех возрастно-половых группах, что ди-
агностирует донозологическое состояние 
организма. 

Omelchenko T.G. Biological age as a ba-
sis for determining prenozological states 
in elementary school-age children. The 
necessity of determining the biological age 
(BA) in elementary school-age children as 
an important criterion for prenozological di-
agnostics is justified from the theoretical as 
well as practical prospective. The classifica-
tion of prenozological states based on the BA 
is presented. The experiment features data 
of 159 children aged 7-10 years. Analyses of 
the obtained mean functional age (FA) data 
shows deviation from the calendar age (CA) 
in all age and gender groups which enables 
to diagnose prenozological state of elemen-
tary school-age children.

Ключові слова:
біологічний вік,  календарний 
(хронологічний) вік, до нозоло-
гічний стан,  темп фізичного 
розвитку, діти молодшого 
шкільного віку.

биологический возраст, календарный (хро-
нологический) возраст, донозологическое 
состояние, темп физического развития, 
дети младшего школьного возраста.

biological age, calendar (chronologic) age, 
prenozological state, rate of physical devel-
opment, children of midchildhood.

Вступ.1

Давно відомий факт про  існуючу відмінність 
дітей одного календарного (хронологічного) віку за 
показниками росту та розвитку організму зумовив 
лонгітюдні дослідження даної проблеми і введення 
нового терміну біологічний вік (БВ).

У вітчизняній літературі термін БВ з’явився в 30-
40-их  роках ХХ століття в працях російських вчених 
В.Г. Штефко та Д.Г. Рохліної [2]. На заході значно 
раніше з метою оцінки стану організму вживають 
термін  “вік розвитку” що по суті є ідентичним терміну 
біологічний вік. 

Дослідження індивідуальних вікових особливостей 
(БВ) дітей‚  закономірностей процесів росту та 
розвитку організму‚ виявлення відмінностей між 
дітьми одного календарного віку є основою реалізації 
індивідуально-диференційованого підходу. 

Біологічний вік як інтегральний показник 
функціонального стану організму є  одним із критеріїв 
донозологічної діагностики стану здоров’я молодших 
школярів. Біологічний вік (БВ) або функціональний 
вік (ФВ) – це досягнутий окремим індивідом рівень 
розвитку морфологічних структур і функціональних 
процесів життєдіяльності організму, визначений 
хронологічним віком тієї групи‚ якій він відповідає за 
рівнем свого розвитку [2]. Біологічний вік визначають 
як показник відповідності (невідповідності) 
морфофункціонального статусу даного індивіду 
деякому середньостатистичному значенню розвитку 
даної  віково-статевої групи.  У зв’язку з цим‚ 
біологічний вік виступає оцінкою індивідуального 
вікового статусу організму.

Для визначення біологічного віку дітей молодшого 
шкільного віку використовують декілька критеріїв 
(маркерів‚ індикаторів)  на основі яких розроблені  
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методики   визначення БВ [5, 6]. Досить вживаним є 
використання анатомічних маркерів (оцінка зубної‚ 
кісткової та статевої зрілості дитячого організму); 
фізіологічних маркерів (оцінка стану показників ар-
теріального тиску‚ пульсу‚ життєвої ємності легень 
та інших показників); індикаторів фізичної працез-
датності; індикаторів розумової працездатності; по-
казників біоелектричної активності головного мозку. 
З метою контролю за станом здоров’я школярів, вико-
ристовуючи донозологічну діагностику стану організ-
му тематику дослідження вважаємо актуальною. 

Біологічний вік так само як і календарний є ди-
намічною характеристикою стану організму‚ тобто 
відображає темпи індивідуального росту та розви-
тку організму. Хронологічний вік не має можливості 
оцінити ступінь зрілості організму, а прості вимірю-
вання довжини та  маси тіла є малоінформативними і 
не дозволяють зробити об’єктивні висновки про стан 
організму. Таким чином  використовуючи тільки по-
казники КВ практично неможливо виявити динаміку 
несприятливих відхилень у стані здоров’я дітей, діа-
гностувати донозологічний стан [1,4,7]. Донозологіч-
ний стан – стан організму при якому оптимальні адап-
таційні можливості організму забезпечуються більш 
високою напругою регуляторних систем організму, 
що збільшує витрати функціональних резервів орга-
нізму [1].

 У зв’язку з цим, пошук  ефективних інтегративних 
методик визначення БВ є актуальними протягом три-
валого часу.

  Виходячи з аналізу літератури [2,3,5,7]‚ найбільш 
вживаними  методиками визначення БВ на практиці 
є авторські методики з використанням антропоме-
тричних та фізіологічних критеріїв. Так наприклад‚  
за методом Моргана рекомендують визначати БВ ді-
тей за допомогою зубних індексів‚ використовуючи 
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показники артеріального тиску‚ зору‚ слуху  [3];  за 
методом Дамона – за станом волосся‚  на основі по-
казників динамометрії кисті‚ даних антропометрії 
[3]; за методом Вебстера  – використовуючи біохіміч-
ні показники (вміст сечовини у крові‚ холестерину в 
плазмі‚ швидкості осідання еритроцитів і т.д.) та фі-
зіологічні показники (рівень артеріального тиску‚ по-
казники життєвої ємності легень (ЖЄЛ));  за методом 
Суомінена крім фізіологічних показників для визна-
чення БВ використовують психофізіологічні показни-
ки (символ-цифровий тест); за методом Накамура – 
поєднанням показників біохімічних та фізіологічних 
критеріїв‚ використовуючи реакцію організму на мак-
симальне фізичне навантаження та час відновлення; 
за  методикою Войтенка, методикою Войтенка-Токаря 
[2] та іншими методиками вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Проте‚ жодна із перелічених методик не отри-
мала широкого розповсюдження в практичній діяль-
ності‚ оскільки деякі з них є важковимірюваними та 
малоінформативними‚ що обмежує їх використання. 
Методики визначення БВ повинні відображати чіт-
кі вікові  зміни які можна виміряти та описати. Крім 
того‚  методи вимірювання  не повинні завдавати шко-
ди здоров’ю дитини та викликати неприємні відчуття 
організму і бути придатними для скринінгу великої 
кількості індивідів.  У зв’язку з цим‚ намагаючись 
задовольнити всі вимоги до методик визначення БВ 
дітей молодшого шкільного віку‚ ми обрали методи-
ку визначення БВ (ФВ) розроблену Коробейниковою 
Л.Г. і Козак Л.М., яка отримала  патент на винахід Гос-
патенту України (2001) [7].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета: визначити біологічний вік дітей 7-10; по-

рівняти БВ  із хронологічним (календарним) віком; 
обґрунтувати БВ як критерій для визначення донозо-
логічного стану організму молодших школярів.

Методи та організація досліджень: у досліджен-
ні брали участь 159 дітей молодшого шкільного віку; 
для  визначення БВ (ФВ) використовували зазначе-
ну вище методику; досліджували антропометричні 
показники: довжину тіла (ДТ) і масу тіла (МТ); по-
казники кардіореспіраторної системи в спокої і при 
функціональних пробах (частота серцевих скорочень 
в спокої (ЧССспок) і після 20 присідань за 30 секунд 
(ЧССнавант.), життєву ємність легень (ЖЄЛ), затрим-
ку дихання  на вдихові (ЗДВвд) і видиху (ЗДВвид); 
БВ(ФВ) розраховували за методикою  Коробейник 
Л.Г. і Козак Л.М. 

Результати дослідження.
Оцінка стану організму методом визначення БВ 

молодших школярів відображає вплив на організм 
зовнішніх умов  і наявність (відсутність) патологіч-
них змін. Тому, очевидними є різниця у показниках 
БВ дітей молодшого шкільного віку що проживають 
у різних регіонах, мають активний (пасивний) спосіб 
життя, тощо. Для дитячого організму що активно рос-
те і розвивається, випереджання чи відставання БВ від-
носно КВ ми інтерпретували  як ознаку зниження рівня 
здоров'я , –  і діагностували як донозологічний стан. В 
свою чергу це дозволило використовувати БВ як кри-
терій для визначення донозологічного стану організму. 
З метою визначення БВ ми досліджували особливості 
росту і розвитку 159 дітей молодшого шкільного віку. 
Віково-статевий розподіл дітей представлено у табл. 1.

Таблиця 1
Розподіл дітей молодшого шкільного віку за віком та статтю

      Вік, років
стать Загальна

кількість (n)чоловіча (n) Жіноча (n)
7 18 25 43
8 19 25 44
9 20 25 45
10 11 16 27

Всього: 67 91 159

Таблиця 2
Статистичні значення деяких антропометричних та кардіореспіраторних показників дітей  7 – 10 років 

 
 МТ ДТ ЗД вдив ЗД 

видих АТсист АТдіаст Індекс
Кетле

Індекс
Руф’є

X 31,01 134,89 26,15 16,14 91,38 57,55 0,228 15,5572

  m x 0,537 0,652 0,606 0,501 0,976 0,694 0,003 0,35604

σ 6,768 8,223 7,638 6,313 12,311 8,749 0,04 4,48945

  X  min
19 113 9 2 65 40 0,15 5,6

X  max
52 159 47 34 120 80 0,33 25,2

(n= 159)
де X - середнє значення; m x – стандартна похибка середнього значення; σ – середнє квадратичне відхилення;  
xi – значення варіантів ряду; х min – середнє мінімальне значення; х max – середнє максимальне значення.
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Оцінюючи антропометричні та кардіореспіратор-

ні показники молодших школярів, які необхідні для 
визначення БВ слід відмітити  їх гетерохнонність. 
(табл.2).

Результати наших досліджень не суперечать існу-
ючим в літературі і доповнюють дані щодо процесів 
акселерації та ретардації молодших школярів.

Особливу увагу звертаємо на  виявлену дисгармонію 
у фізичному розвиткові молодших школярів зумовлену 
процесами росту і розвитку організму. В період 7-10 
років продовжується окостеніння скелету, інтенсивно 
розвивається м’язева система, удосконалюється не-
рвова система, посилюється аналітична і синтетична 
функції кори великих півкуль головного мозку [6]. Од-
нак, фізичний розвиток значно випереджає нервово-
психічний [8] що і зумовлює швидку втомлюваність, 
розсіяність уваги, підвищену потребу рухової діяль-
ності. Таким чином, організм молодших школярів 
легко піддатливий до розвитку захворювань різної 
етіології, відхилень у стані здоров’я,  що обумовлю-
ють донозологічний стан.

У зв’язку з цим,  з метою недопущення зниження 
рівня здоров’я дітей, вважаємо за необхідне впрова-
дження донозологічного контролю, а саме визначення 
ФВ,  в систему оцінки стану здоров’я.

Функціональний вік  159 молодших школярів ви-
значали  розраховуючи коефіцієнт фізичного розвитку 
(КФР) за формулою:
КФР = (ДТф/ДТт + МТф/МТт + ЧССпокт/ЧССпокф+  (1)    

+ЧССнавант/ЧССнаванф  + ЗДВвдф/ЗДВвдт + 
+ЗДВвидф/ЗДВвидт +  ЖЄЛф/ЖЄЛт ) / n,

ф – фактичні значення показників;
т – табличні належні значення показників (табл. 4);
n – кількість показників у формулі  (n = 7) .

ФВ= КФР  * КВ,                           (2)
ФВ – функціональний вік,
КФ – коефіцієнт фізичного розвитку
КВ – календарний вік (років).

Коефіцієнт фізичного розвитку (КФР)  кількісно 
відображає ступінь біологічної зрілості організму мо-
лодшого школяра. 

Функціональний вік (ФВ) –  рівень морфофункці-
ональної зрілості на фоні популяційного стандарту,  є 
результатом співвіднесення фактичних показників із 
табличними належними значеннями показників які 
представлені у табл. 5.  

Статистичні значення показників функціонально-
го віку дітей молодшого шкільного віку представлені 
у табл.3. 

З аналізу результатів табл. 3 слід зазначити, що се-
редній показник ФВ у всіх вікостатевих групах є ви-
щим за КВ. Найбільш значні відхилення (до 8 років) 
виявлені серед дівчаток і хлопчиків КВ яких дорівнює 
10 років. Можливо, це пояснюється початком періоду 
статевої зрілості, особливо у дівчаток (ФВ=18,831 ). 
У всіх статево-вікових групах ФВ дівчаток є вищим 
ніж у хлопчиків, що пояснюється закономірностями 
фізіологічного розвитку жіночого організму. Виклю-
чення становить лише група дітей КВ=9 років, де 
спостерігаються більш високі показники ФВ серед 

хлопчиків у порівнянні із дівчатками, що зумовлюєть-
ся нерівномірними процесами росту та розвитку (ФВ 
хлопчиків=17,277; ФВ дівчаток=16,942).  

За відхиленням значень ФВ від значень КВ ви-
значали тип фізичного розвитку і діагностували стан 
фізіологічної норми або відхилення від норми – до-
нозологічний стан організму.

відхилення ФВ від значень КВ в межах не більше 3 • 
років – стан фізіологічної норми; 
відхилення ФВ від значень КВ межах більше (+ 3 )• 
років –  донозологічний стан організму (акселера-
ція);
відхилення ФВ від значень КВ межах менше(- 3) ро-• 
ків – донозологічний стан (ретардація). 

Аналіз показника КФР що використовувався для 
визначення ФВ і обумовлює фактичне значення ФВ 
в межах нашої вибірки дає змогу класифікувати три 
типи донозологічних станів: 

донозологічний стан з  прискореним  фізичним роз-• 
витком високої інтенсивності;
донозологічний стан з прискореним фізичним роз-• 
витком середньої інтенсивності;
донозологічний стан з прискореним фізичним роз-• 
витком низької інтенсивності.

Аналіз отриманих показників КФР виражений  у %  
і представлений на діаграмі (рис.1)

Аналіз отриманих середніх показників ФВ показує 
відхилення від КВ у всіх статевово- вікових групах  
що вказує на процеси прискореного росту і розвитку 
(акселерацію), діагностує донозологічний стан і пред-
ставлений на гістограмі (рис. 2). 

Аналіз гістограми показує неоднорідність даних 
(має два пікові періоди) і не виключає можливі арте-
факти.

Достовірний інтервал для середніх значень зна-
ходиться в межах діапазону:  m x =[0,166 – 0,42 ] і 
пояснюється випадковою вибіркою. 

Стандартне відхилення характеризує коливання 
показників відносно середнього значення в межах:  
σ =[0,7477–1,6947] і демонстує у значної частини 
досліджуваних відхилення  від середнього значення. 
Дослідження X min та X  max значень показників ФВ 
дає можливість зробити висновок про  прискорений  
фізичний розвиток високої інтенсивності дівчаток 
8-9-10 років, а хлопчиків 9-10 років та прискорений  
фізичний розвиток низької інтенсивності дівчаток 7 
років і хлопчиків 7-8 років.

Виходячи з результатів дослідження, застосування 
донозологічної діагностики стану організму, зокрема 
визначення БВ, є інформативним і має враховуватися 
в організації навчально-виховного процесу.

Таким чином, за результатами ФВ (БВ) можна оці-
нити стан організму молодших школярів, створити 
оптимальні умови в навчально-педагогічному процесі 
для росту та розвитку не руйнуючи здоров’я школяра. 
У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне впровадження 
донозологічної діагностики для оцінки стану здоров’я  
молодших  школярів, обов’язковим компонентом якої 
є визначення БВ. 
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Таблиця 3
Статистичні значення показників функціонального віку 7 – 10 років

Показники 
вік

7 років 8 років 9 років 10 років
чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін.

X 11,811 12,035 11,811 14,88 17,277 16,942 18,003 18,831
m x 0,1762 0,166 0,1762 0,2277 0,2639 0,2286 0,4048 0,4237
σ 0,7477 0,8463 0,7477 1,1383 1,18 1,1431 1,2801 1,6947

X  min
10,54 10,52 10,54 12,18 15,53 15,08 16,17 16,62

X  max
13,54 13,39 13,54 14,88 19,45 19,15 20,27 22,33

(n= 159)
Таблиця 4

Класифікація донозологічних станів організму на основі КФР

ДС з  прискореним  фізичним розвитком
Інтенсивність 
фізичного розвитку

високої інтенсивності середньої інтенсивності низької інтенсивності

Значення КФР 1,7 і > 1,6-1,3 1,2>

Рис. 1 Розподіл дітей  за ДС з прискореним темпом КФР

1 - (68% дітей) – прискорений  фізичний розвиток середньої інтенсивності; 
2 - (19% дітей)-  прискорений  фізичний розвиток низької інтенсивності; 
3 - (13% дітей)-  прискорений  фізичний розвиток високої інтенсивності.

Рис. 2 Стандартне відхилення показників ФВ молодших школярів

ФВік

ФВік
10       12        14        16         18         20        22

25

20

15

10

5

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 15,17
Std.Dev.=2,708
N=159

13%  
19%  

68%  

1      2         3  



77

2011

08
Висновки.

1. Аналіз літературних даних та результатів проведе-
них досліджень дозволяє виявити протиріччя між 
хронологічним (календарним) віком та  біологічним 
(функціональним) віком. 

2. Біологічний вік – фундаментальна характеристика 
індивідуальних темпів росту та розвитку організму 
на фоні популяційного стандарту.

3. Проведений аналіз дослідження методик БВ до-
зволив виділити  найбільш раціональну методику 
визначення ФВ розроблену Коробейниковою Л.Г. і 
Козак Л.М.

4. Визначення БВ (ФВ) дозволило виявити ряд 
невідповідностей ФВ і КВ, а також діагностувати 
донозологічний стан (ДС) організму молодших 
школярів, переорієнтувати дітей на здоровий спосіб 
життя.

5. Дослідження ДС молодших школярів дозволило 
класифікувати три типи донозологічних станів на 
основі показника КФР, що відображає прискорення 
ФВ з різною інтенсивністю.

6. Виходячи з результатів дослідження, застосуван-
ня донозологічної діагностики стану організму 
молодших школярів, зокрема визначення БВ, 
вважаємо доцільним для використання у навчально-
педагогічному процесі.
Результати досліджень свідчать про необхідність 

дослідження БВ школярів, вимагають детальної кла-
сифікації донозологічних станів організму молодших 
школярів і вимагають розроблення  типових корекцій-
них фізкультурно-оздоровчих програм.

Література:
Баевский Р.М. Донозологическая диагностика в оценке состоя-1. 
ния здоровья / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева //Валеология, диа-
гностика, средства и практика обеспечения здоровья. – СПб.: 
Наука, 1993. – С. 33-47. 
Войтенко В.П. Биологический возраст / В.П. Войтенко //Биоло-2. 
гия старения.- Л.: Наука, 1982. – С. 102-115.
Токарь А.В. Использование методики определения биологиче-3. 
ского возраста че ловека в донозологической диагностике / А.В. 
Токарь, В.П. Войтенко, А.М.  Полюхов. – К., 1990. – 14 с.
Коробейников Г.В. Физическая работоспособность и тепм ста-4. 
рения человека / Г.В. Коробейников //Проблемы старения и 
долголетия. – 1996. – Т. 6, № 1-2. – С. 36-40.
Решетюк А.Л. Визначення функціонального віку та темпів 5. 
старіння  людини  / А.Л. Решетюк, О.А. Поляков, Г.В.   
Коробейніков. – К.: МОЗ України, 1996. – 8 с.
Морфофункциональное созревание основных физиологических 6. 
систем детей дошкольного возраста //Под ред. М.В. Антропо-
вой, М.М. Кольцовой.- Просвещение , 1983. – 160 с.
Пат. 1771-111 А. Україна, МКИ 5 А 61 В5/00. Спосіб 7. 
донозологічної діагностики у дітей перпубертатного віку / Г.В. 
Коробейніков, Л.Г. Коробейнікова, Л.М. Козак. – № 43256; За-
явл. 26.04.2001, Опубл. 15.11.2001, Бюл. №10.- 6 с
Козак Л.М. Фізичний розвиток і формування психофізіологічних 8. 
функцій у дітей молодшого шкільного віку / Л.М. Козак, Л.Г. 
Коробейнікова, І.Д. Глазирін, М.М.  Середенко //Фізіологічний 
журнал. – 2001. – Т. 48, №5. – С. 87-92.
Шулікін Я. Здоров’я дитини – в центрі уваги: (спільне засідання 9. 
колегії МОН МОЗ Мінсім’ямолодьспорт щодо фізичного вихо-
вання в навчальних закладах )  / Я. Шулікін //Освіта України. 
– 2008. – № 86 14 листопада с. 1-2
Кorobeynikov G. Physical development and psychical function 10. 
states in junior schoolchildren // Кorobeynikov G., Korobeynikova 
L. Bratislavske lekarske listy.- 2003, v. 104 (3), p. 125-130.

Надійшла до редакції 13.06.2011 р. 
Омельченко Татьяна Григорьевна

sport2005@bk.ru

Та
бл

иц
я 

5
Н

ал
еж

ні
 зн

ач
ен

ня
 п

ок
аз

ни
кі

в 
ф

із
ич

но
го

 р
оз

ви
т

ку
 д

ля
 д

іт
ей

 м
ол

од
ш

ог
о 

ш
кі

ль
но

го
 в

ік
у

П
ок

аз
ни

ки
Ш

ко
ля

рі
В

 і 
к 

о 
в 

і  
г 

р 
у 

 п
 и

7 
ро

кі
в

8 
ро

кі
в

9 
ро

кі
в

10
 р

ок
ів

11
 р

ок
ів

12
 р

ок
ів

Д
ов

ж
ин

а 
ті

ла
, с

м
Х

ло
пч

ик
и

12
7,

81
+0

,5
4

13
1,

12
+5

,3
2

13
3,

21
+1

,1
2

13
9,

43
+4

,6
3

14
0,

33
+3

,9
2

14
5,

82
+2

,9
1

Д
ів

ча
та

12
4,

11
+0

,4
2

12
6,

25
+6

,1
3

12
9,

42
+1

,5
6

13
2,

92
+4

,5
1

13
6,

72
+0

,9
1

13
9,

41
+1

,2
1

М
ас

а 
ті

ла
, к

г
Х

ло
пч

ик
и

27
,2

4+
0,

54
27

,8
1+

3,
01

28
,8

8+
0,

81
29

,4
2+

2,
91

32
,6

1+
4,

12
36

,3
1+

2,
52

Д
ів

ча
та

24
,0

2+
0,

81
25

,8
2+

0,
32

25
,9

4+
1,

01
27

,4
1+

2,
61

30
,1

4+
5,

12
33

,3
3+

2,
61

ЧС
С

 у
 с

по
ко

ї, 
хв

ил
-1

Х
ло

пч
ик

и
95

,8
9+

0,
81

94
,6

3+
0,

81
93

,0
1+

2,
00

89
,3

4+
2,

14
87

,3
8+

1,
58

84
,8

3+
1,

48
Д

ів
ча

та
95

,6
7+

1,
56

98
,2

8+
2,

58
10

4,
67

+2
,5

4
94

,6
8+

1,
47

92
,8

5+
1,

38
89

,7
0+

1,
47

ЧС
С

 п
іс

ля
 н

ав
ан

та
ж

ен
-

ня
, х

ви
л-1

Х
ло

пч
ик

и
13

8,
62

+2
,3

4
13

0,
72

+3
,4

8
12

4,
32

+2
,8

9
11

6,
63

+3
,4

2
11

8,
42

+1
,1

3
11

9,
53

+2
,4

2
Д

ів
ча

та
14

0,
83

+3
,3

7
13

9,
52

+3
,4

5
13

8,
95

+2
,3

2
12

4,
43

+2
,8

5
12

0,
17

+1
,8

9
11

8,
76

+1
,7

8
За

тр
им

ка
 п

од
их

у
на

 в
ди

ху
, с

Х
ло

пч
ик

и
33

,0
1+

1,
58

37
,8

0+
2,

33
38

,4
6+

4,
56

53
,6

1+
5,

32
58

,3
1+

1,
13

61
,0

1+
5,

64
Д

ів
ча

та
24

,3
4+

2,
56

31
,8

2+
2,

02
32

,2
5+

3,
42

38
,6

7+
3,

41
45

,7
2+

3,
31

56
,5

2+
4,

03
За

тр
им

ка
 п

од
их

у
на

 в
ид

их
у, 

с
Х

ло
пч

ик
и

13
,1

3+
1,

34
16

,6
0+

1,
91

17
,0

0+
1,

47
17

,0
0+

1,
47

20
,0

4+
1,

51
22

,5
1+

4,
14

Д
ів

ча
та

11
,6

7+
1,

45
15

,2
1+

3,
83

15
,8

1+
1,

56
16

,2
1+

0,
96

19
,0

0+
1,

11
21

,6
1+

1,
94

Ст
ан

ов
а 

м’
яз

ов
а 

си
ла

, к
г

Х
ло

пч
ик

и
-

-
45

,9
3+

2,
54

53
,4

4+
2,

12
68

,9
2+

2,
21

98
,1

3+
2,

54
Д

ів
ча

та
-

-
36

,9
5+

2,
26

46
,4

3+
2,

82
62

,4
3+

2,
92

89
,7

5+
2,

33
Ж

ит
тє

ва
 є

мн
іс

ть
 л

ег
ен

ів
 

, л
Х

ло
пч

ик
и

1,
16

+0
,6

2
1,

56
+0

,6
1

1,
74

+0
,0

7
1,

78
+0

,5
8

2,
07

+0
,6

5
2,

15
+0

,9
5

Д
ів

ча
та

1,
25

+1
,1

2
1,

34
+0

,8
1

1,
45

+0
,1

1,
55

+0
,7

8
1,

79
+0

,8
1

1,
87

+0
,9

7



78

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Биомеханические аспекты техники базовых фигур 
квалифицированных танцоров в стандартной программе танцев

Портаненко С.С.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлены исследования тех-
ники базовых танцевальных фигур 
квалифицированных танцоров, специа-
лизирующихся на исполнении стандарт-
ной программы танцев. Биомеханический 
анализ позволил изучить статическую 
устойчивость закрытой позиции танце-
вальной пары, особенности положе-
ния партнера и партнерши. Показаны 
основные различия во временных ха-
рактеристиках двигательных действий 
квалифицированных танцоров в каждом 
танце стандартной программы, выявлены 
особенности траектории движения и ис-
полнения основных базовых элементов.

Портаненко С.С. Біомеханічні аспекти тех-
ніки базових фігур кваліфікованих тан-
цюристів у стандартній програмі танців. 
Представлені дослідження техніки базових 
танцювальних фігур кваліфікованих танцю-
ристів, які спеціалізуються на виконанні стан-
дартної програми танців. Біомеханічний аналіз 
дозволив вивчити статичну стійкість закритої 
позиції танцювальної пари, особливості поло-
ження партнера і партнерки. Показані основні 
відмінності в часових характеристиках рухо-
вих дій кваліфікованих танцюристів у кожно-
му танці стандартної програми, особливості 
траєкторії руху і виконання основних базових 
елементів.

Portanenko S.S. Biomechani-
cal aspects of techniques of 
basic figures specializing in 
the performance of standard 
dance program. Biomechani-
cal analysis has allowed us to 
study the static stability of the 
closed position of the dance 
couple, especially of a partner 
and partner. Was shown a ma-
jor differences in the temporal 
characteristics of each dance 
in the standard program, a fea-
tures trajectory and a perfor-
mance of the basic elements. 

Ключевые слова:
техника, биомеханические характерис-
тики, баланс, траектория.

техніка, біомеханічні характеристики, ба-
ланс, траєкторія.

techniques , biomechanical 
characteristics, balance, 
trajectory. 

Введение.1

В подготовке спортсменов в современном спорте 
одно из важнейших мест занимает техническая под-
готовка. В то время, как в развитии двигательных ка-
честв  человек практически достиг своего предела, 
техническое совершенствование выходит на первое 
место и приобретает все  большую значимость. Как 
отмечают специалисты (Лапутин А.Н., 2001; Плато-
нов В.Н., 2004; Гамалий В.В., 2006), дальнейший при-
рост результатов возможен благодаря совершенство-
ванию техники и более глубокому ее изучению.

В сложнокоординационных видах спорта, к кото-
рым относятся спортивные танцы, техническая под-
готовленность определяется сложностью и красотой 
движений, их выразительностью и точностью, так 
как именно эти характеристики определяют уровень 
спортивного результата [5]. 

Спортивные танцы как вид соревновательной дея-
тельности характеризуются огромным разнообразием 
движений спортсменов-танцоров, с точки зрения тех-
ники наличия движений сопровождаемых изменением 
позиции тела и отдельных его частей, в пространстве. 
Это разнообразие касается отличий каждого отдель-
ного танца в стандартной программе [2]. Актуальным 
является изучение особенностей техники квалифици-
рованных танцоров в выполнении базовых фигур и 
элементов в стандартной программе [4]. Информация 
о биомеханической структуре движения используется 
как при формировании техники двигательных дей-
ствий начинающих танцоров, так и при ее совершен-
ствовании у квалифицированных танцоров.

Работа выполнена согласно НИР кафедры кине-
зиологии Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины по теме 2.16 «Совер-
шенствование средств технической и тактической 
подготовки квалифицированных спортсменов с ис-
пользованием современных технологий измерения, 
анализа и моделирования движений».
© Портаненко С.С., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить биомеханические 

особенности техники квалифицированных танцоров 
при выполнении базовых фигур в стандартной про-
грамме танцев. 

Задачи исследования:
Провести теоретический анализ по проблемам в • 
технической подготовке квалифицированных тан-
цоров в стандартной программе танцев на основе 
изучения литературных источников, данных сети 
Интернет.
Оценить статическую устойчивость закрытой пози-• 
ции пары в стандартной программе танцев.
Провести биомеханический видеокомпьютерный • 
анализ техники квалифицированных танцоров при 
выполнении базовых фигур стандартной програм-
мы танцев.

Объект исследования  – базовые фигуры танцев 
стандартной программы. 

Предмет исследования – биомеханическая струк-
тура базовых фигур стандартной программы танцев.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных специальной литературы; фото-
съемка, видеосъемка; биомеханический видеоком-
пьютерный анализ, педагогическое наблюдение, ме-
тоды математической статистики. 

В исследовании приняли участие 10 танцевальных 
пар квалификации МС Украины.

Результаты исследований. 
Анализ специальной литературы показал, что, по 

мнению многих авторов, при исследовании техники 
двигательных действий, большее внимание следу-
ет уделить особенностям кинематической структуры 
двигательных действий спортсменов, а именно темпо-
ритмовой структуре, позиции пары и технике базовых 
элементов танцевальных фигур 

Нами рассмотрены временные характеристики дви-
гательных действий ведущих танцоров Украины в каж-
дом из пяти танцев стандартной программы (табл. 1).
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Следует отметить, что на темп исполнения тан-
ца влияют такие характеристики, как темп музыки, 
музыкальный размер и количество шагов, которые 
исполняет танцор за один такт. Необходимо учиты-
вать комбинацию фигур, которые исполняет танцор. 
Данный темп соответствует только базовым фигурам. 
При исполнении соревновательной программы ква-
лифицированными парами темп будет значительно 
выше за счет исполнения сложных фигур с синкопи-
рованным ритмом.

Самым быстрым и интенсивным танцем является 
Венский вальс. Особенностью является то, что его 
высокий темп 180 шагов в минуту, не меняется, а фи-
гуры правый и левый поворот исполняются в цикли-
ческом характере, затем следуют Квикстеп и Танго, а 
потом Вальс и Фокстрот. 

Особенностью фигур медленного и Венского валь-
са является то, что в каждой фигуре 3 шага выпол-
няются в 1 такт музыки. Это означает, что на 1 удар 
музыки приходится 1 танцевальный шаг. Исключение 
составляют только шассе вправо и шассе из проме-
надной позиции, где исполняется на 2-й удар 2 шага. 
Однако темп музыки медленного вальса составляет 
30 тактов в минуту, а венского – 60 тактов. Таким об-
разом, танцы с одинаковым музыкальным размером 
имеют различный темп движения.

Темп «Фокстрота» составляет 30 тактов в минуту; 
в каждом такте 4 удара, на которые танцор выполня-

ет 3 шага, таким образом, за темп движения танцора 
составляет 90 шагов в минуту, длительность 1 такта 
движения составляет 2 с. Темп «Квикстепа» состав-
ляет 48-52 тактов в минуту; в каждом такте 4 удара, 
на которые танцор выполняет 2-4 шага, таким обра-
зом, темп движения танцора составляет 96-156 шагов 
в минуту, длительность 1 такта движения составляет 
1,15-1,25 с.

Рассматривая положение партнёров относительно 
друг друга, в момент начала движения, необходимо 
отметить, что позиция должна быть максимально при-
способлена для решения двигательных задач с учётом 
действующих на движущуюся систему тел внешних и 
внутренних сил. Танцевальная позиция должна быть 
сбалансирована сточки зрения биостатики до начала 
движения. С целью решения данной задачи в ходе ис-
следований был проведен биомеханический анализ 
статической устойчивости положения танцевальной 
пары в стандартной программе танцев (рис 1). 

В сагиттальной плоскости масса равномерно рас-
пределена по площади опоры, коэффициенты устой-
чивости в переднем и заднем направлениях состав-
ляют соответственно 0,28 и 0,22. Во фронтальной 
плоскости левый коэффициент устойчивости 0,56 
значительно превышает правый – 0,14. Устойчивость 
значительно выше со стороны партнера, чем со сто-
роны партнерши. Неравномерное распределение масс 
относительно площади опоры вызвано тем, что верх-

Таблица 1
Темп танцев стандартной программы

Танец Кол-во тактов в 
мин. 

Кол-во ударов  
в такте 

Кол-во шагов  
в такте 

Кол-во шагов в 
мин. 

Мед.вальс 30 3 3 90 

Танго 35 4 2-4 70-140 

Вен. вальс 60 3 3 180 

Фокстрот 30 4 3 90 

Квикстеп 48-52 4 2-3 96-156 

Рис. 1. Биомеханическая схема закрытой позиции пары в стандартной программе танцев.
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няя часть корпуса партнерши смещена относительно 
центра пары, а туловище партнера остается верти-
кальным. В отличие от партнера, положение партнер-
ши в паре не является вертикальным. Угол наклона 
позвоночника партнерши составляет 27° у высококва-
лифицированных пар.

Для изучения особенностей исполнения базовых 
элементов и базовых танцевальных фигур был при-
менен биомеханический видеокомпьютерный анализ, 
который проводился с использованием пакета при-
кладных программ (ППП) «БиоВидео». В ходе иссле-
дования были получены биокинематические схемы и 
биомеханические характеристики движения танцоров 
при исполнении базовых фигур в каждом стандарт-
ном танце.

На слайде представлена биокинематическая схема 
движения партнера при исполнении фигуры «Правый 
поворот» в Медленном Вальсе. 

Танцы стандартной программы имеют свинговый 
характер, исключение составляет танго. Свинг – это 
маятниковое движение тела или части тела танцора 
относительно закрепленной точки или оси. Качество 
исполнения свинговых фигур определяется правиль-

ной траекторией движения тела. Траектория движе-
ния ОЦМ представляет собой дугу, самая низкая точ-
ка которой приходится на начало первого шага (фаза 
амортизации).

На рис. 3 представлены траектории движения в 
«свинговых» танцах, построенные по результатам 
полученных данных. Высота общего центра тяжести 
(ОЦТ) выражена в процентном соотношении относи-
тельно роста танцора, что позволит объективно рас-
сматривать данный показатель, несмотря на разный 
рост испытуемых.

Танец танго не является свинговым поскольку во 
время его исполнения отсутствует свободное движе-
ние тела, спуски и подъемы ОЦТ не наблюдаются. 
Танцор движется на одном  и том же уровне. В Мед-
ленном и Венском вальсах характеры траектории 
ОЦМ очень похожи, самая низкая точка приходится 
на конец фазы выталкивания на первом шаге, но ам-
плитуда подъема в медленном вальсе больше, чем в 
венском. В фокстроте и квикстепе наиболее низкая 
точка приходится на окончание фазы амортизации пе-
ред вторым шагом. В этих танцах амплитуда спуска во 
время первых двух фаз меньше, чем в венском и мед-

Рис. 2. Биокинематическая схема исполнения фигуры правый поворот в танце Медленный Вальс.

Рис. 3. Траектория ОЦТ танцора в свинговых танцах стандартной программе.
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ленном вальсе. Тело танцора на первом шаге при этом 
движется вдоль горизонтальной оси Ох. Наибольшая 
амплитуда спусков и подъемов присутствует в мед-
ленном вальсе, разница между наивысшей и низшей 
точками составляет 21 %. Наименьшая амплитуда вы-
явлена в танце Венский вальс и составляет 9 %.

В ходе работы были проанализированы основные 
базовые элементы техники танцевальных фигур, та-
кие шаг, снижение тела, подъем тела, наклон тела. 
Техника исполнения всех этих элементов зависит от 
пространственных и временных параметров танца.

Наклоны всегда меняются в зависимости от ско-
рости тела в пространстве. Наибольшая величина на-
клона наблюдается в медленном вальсе в фазе вытал-
кивания на 2-м шаге и составляет X =11°, S= 0,04 и в 
фокстроте X =13°, S= 0,07°,. В венском вальсе вели-
чина наклона в фазе выталкивания на 2-м шаге мень-
ше чем в медленном вальсе, равна X =7°, S=0,01°,, 
это связано с тем, что темп венского вальса быстрее, 
чем темп медленного вальса. В фокстроте и квикстепе 
наклоны присутствую только в фазе подставки стоп 
вместе и равны соответственно X =8°, S=0,02°,  и X
=11°, S=0,04°.

Снижение и подъем туловища танцора обеспечива-
ется сгибанием и разгибанием коленного, голеностоп-
ного и тазобедренного суставов. Сгибание коленного 
сустава обеспечивает более глубокий спуск. Наиболь-
шее сгибание коленного сустава наблюдается в фазе 
амортизации перед выталкиванием с опорной ноги 
на 2-м шаге в венском вальсе и квикстепе – X =107° 
S=7,9°,  и X =109° S=11,5° соответственно. Данные 
характеристики необходимо использовать при выпол-
нении специально-подготовительных упражнений с 
подобной амплитудой коленных суставов. 

Выводы.
В ходе работы нами были проанализированы ба-

зовые элементы, которые выделяют специалисты в 
стандартной программе танцев. Основными базовыми 
элементами являются: положение тела танцора и пары, 
шаг, снижение тела , подъем тела, наклон тела, поворот 
корпуса танцора.

При сравнительном анализе кинематической струк-
туры техники  квалифицированных танцоров при вы-
полнении базовых элементов танцевальных фигур 
нами выявлены достоверные различия во временной 
и ритмовой структурах, кинематической структуре 
базовых движений в различных танцах стандартной 
программы (медленный вальс, танго, венский вальс, 
фокстрот, квикстеп). 

Дальнейшие исследования планируется провести 
в направлении изучения проблем технической подго-
товки спортсменов в стандартной программе танцев. 
Более детально будут изучены особенности техники 
квалифицированных танцоров при выполнении вра-
щательных и поворотных фигур с использованием 
оптико-электронных методов регистрации движения.
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Розвиток  гнучкості  у студентів, що займаються у секції 
таеквондо, за допомогою розробленого комплексу вправ

Саламаха О.Є.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
У статті проаналізовано та об-
ґрунтовано необхідність  розвитку 
гнучкості у студентів, що займа-
ються у секції таеквондо. Роз-
роблено спеціальний комплекс 
вправ, систематичне застосуван-
ня якого у тренувальному процесі 
та в позалекційний час зумовлює 
позитивну динаміку у розвитку цієї 
фізичної якості. При розробленні 
комплексу значну увагу було при-
ділено вправам, які спрямовані  
на розвиток рухливості певних су-
глобів та підвищення еластичнос-
ті м’язів, найбільш важливих для 
осіб, що займаються таеквондо з 
оздоровчою спрямованістю. 

Саламаха А.Е. Развитие гибкости у студен-
тов, занимающихся в секции таэквондо, 
с помощью разработанного комплекса 
упражнений. В статье проанализирована 
и обоснована необходимость развития гиб-
кости у студентов, занимающихся в секции 
таэквондо. Разработан специальный комплекс 
упражнений, систематическое использова-
ние которого в тренировочном процессе и во 
внелекционное время обуславливает поло-
жительную динамику в развитии этого физи-
ческого качества. При разработке комплекса 
значительное внимание  было уделено упраж-
нениям, направленным на развитие подвиж-
ности определенных суставов и увеличения 
эластичности мышц, наиболее  важных для 
занимающихся таэквондо с оздоровительной 
направленностью.

Salamakha A.Y. Development of flex-
ibility of the students engaged in 
the taekwondo section  by means 
of the special complex of exercises.  
The necessity of development of flex-
ibility of the students engaged in the 
taekwondo section have been analysed 
and proved in this article. The special 
complex of the exercises which regular 
use in the training process and  extra-
curricular time stipulates improvement 
in the development of this  physical 
quality has been worked out.  Basic 
support has been done on exercises 
developing  flexibility in groups of joints 
and muscles the most important for the 
persons engaged in taekwondo with 
health-improving orientation.

Ключові слова:
таеквондо, студенти, гнучкість, 
вправи.

таэквондо, студенты, гибкость, упражне-
ния.

taekwondo, students, flexibility, exer-
cises.

Вступ1

Ступінь розвитку гнучкості  є одним з основних фак-
торів, що забезпечують  рівень спортивної майстерності 
в різноманітних видах спорту. Так, за умови недостат-
ньої гнучкості різко ускладнюється  і уповільнюється 
процес засвоєння рухових навиків. Деякі з них, а часто 
це вузлові компоненти ефективної техніки виконання 
змагальних вправ, взагалі неможливо  засвоїти. Недо-
статня рухливість у суглобах  обмежує рівень прояву 
сили, швидкісних  і координаційних  здібностей, по-
гіршує  внутрішньом’язову  координацію, призводить 
до зниження економічності роботи і часто є причиною 
пошкодження м’язів і зв’язок  [ 3 ]. Низький рівень гнуч-
кості є причиною зниження результативності тренуван-
ня спрямованого на розвиток інших  рухових якостей. 

Заняття таеквондо пред’являють підвищені вимо-
ги до розвитку гнучкості у зв’язку із специфікою, обу-
мовленою наявністю великої кількості широкоамплі-
тудних складнокоординованих рухів.

Питання розвитку гнучкості в таеквондо широко 
висвітлені  в сучасній науково-методичній літературі [ 
2, 4 ]. Значний внесок у методику вдосконалення цієї 
фізичної якості зроблено вітчизняним вченим Б. Ядда-
деном, в наукових працях якого розглянуті проблемні 
питання методики розвитку гнучкості в таеквондо [ 
8 ], наведено класифікацію засобів і методів розви-
тку гнучкості [ 6 ], розроблено комплекс стандартних  
тренувальних завдань [ 9 ], обумовлено використання 
комп’ютерних технологій  для оптимізації процесу 
розвитку гнучкості в таеквондо [ 5 ], визначені засоби 
контролю за розвитком  гнучкості  таеквондистів [ 7 
]. Слід зазначити, що в більшості випадків роботи із 
зазначеної проблематики стосуються тренувального 
процесу професійних спортсменів. При цьому дослі-
джень, які розкривають питання розвитку гнучкості 
осіб, що займаються  таеквондо з оздоровчою спрямо-
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ваністю (зокрема, студентів під  час навчання у вузі)  
у доступній літературі не виявлено. Цим обумовлено 
актуальність обраної теми.

Дослідження виконувалось за планом науково-
дослідної роботи Кафедри фізичного виховання Між-
університетського медико-інженерного факультету 
НТУУ «КПІ». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи
Мета роботи – розроблення комплексу вправ для 

розвитку гнучкості  студентів, які займаються в секції 
таеквондо з оздоровчою спрямованістю.

Завдання роботи:
1. Здійснити теоретичний аналіз наукової і методичної 

літератури з зазначеної проблематики.
2. Розробити комплекс вправ для розвитку гнучкості  

студентів, які займаються в секції таеквондо 
технічного університету.

3. Дослідити динаміку показників гнучкості у 
результаті  використання розробленого комплексу 
вправ.
Методи дослідження:

метод аналізу та узагальнення даних  науково-• 
методичної літератури;
педагогічний експеримент;• 
тестування;• 
методи математичної статистики.• 

Результати дослідження 
Гнучкість – комплексне поняття, яке включає елас-

тичність м’язів та зв’язок, рухливість суглобів та здат-
ність м’язів-антагоністів до миттєвого розслаблення 
та напруження при виконанні  різноманітних рухів 
базової техніки таеквондо, зокрема, ударів руками та 
ногами, блоків тощо.

Розвиток гнучкості в таеквондо ґрунтується  на та-
ких основних принципах:

поступовість – поетапне збільшення складності • 
вправ та навантаження;
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регулярність – щоденне виконання вправ на гнуч-• 
кість;
комплексний підхід до розвитку гнучкості – рів-• 
номірний розвиток рухливості всіх груп суглобів і 
збільшення еластичності м’язів та зв’язок, задіяних 
при виконанні базових рухів.

Вправи на розвиток гнучкості в тренувальному 
процесі застосовують за такою схемою:

розвиток гнучкості  плечового поясу;• 
розвиток гнучкості  зап’ястків;• 
розвиток гнучкості  грудного відділу хребта;• 
розвиток гнучкості  поперекового відділу хребта;• 
розвиток гнучкості  тазостегнових суглобів;• 
розвиток рухливості гомілковостопних суглобів.• 

З урахуванням зазначених принципів та особли-
востей рухливості окремих суглобів автором роз-
роблений наступний комплекс вправ для розвитку 
гнучкості студентів технічного університету, які за-
ймаються таеквондо з оздоровчою спрямованістю. 

1. «Прямий тиск на плечовий суглоб» 
В положенні стоячи ноги на ширині плечей вико-

нують нахил вперед та кладуть руки на опору на висо-
ті попереку. Виконують прогини  у плечових суглобах 
вниз із поступовим збільшенням амплітуди. Вправу 
повторюють 20–30 разів.

2. «Парні кола руками»
З положення стоячи ноги на ширині плечей, руки 

опущені вздовж корпусу виконують різнойменні зу-
стрічні кола руками у  вертикальній площині з одно-
часним проворотом у попереку. Вправу повторюють 
10–15 разів.

3. «Підйом рук через сторони»
З положення стоячи ноги на ширині плечей вико-

нують підйоми та  опускання рук через сторони вгору 
над головою.  Вправу повторюють 15–20 разів.

4. «Скручування корпусу  із захльостуванням рук»
З положення стоячи ноги на ширині плечей різко 

повертають корпус в сторону та виконують вільний 
мах лівою рукою в сторону-назад, згинаючи в кінце-
вій фазі руху руку в ліктьовому суглобі та здійснюючи 
удар тильною стороною долоні по спині.  Одночасно 
правою рукою виконують маховий рух вниз-ліворуч-
вгору та здійснюють удар по лівій стороні грудей. По-
вторюють рухи в інший бік. Вправу виконують 10–12 
разів в кожний бік.

5.  «Розведення та зведення  рук з ударами»
З положення стоячи ноги на ширині плечей підні-

мають  руки в сторони та різко відводять їх  назад. Ви-
конують рух руками вперед в горизонтальній площи-
ні та удар долонями по корпусу. Вправу повторюють 
10–12 разів.

6. «Обертання в плечовому суглобі»
Вправу виконують, використовуючи короткий ці-

пок  або джгут. Випрямляють руки у ліктьовому су-
глобі та виконують колові рухи, проносячи ціпок над 
головою ліворуч та праворуч не згинаючи рук. Після 
виконання цих рухів опускають ціпок до рівня попе-
реку, потім через сторону піднімають вгору та знову 
проносять над головою. Вправу повторюють 20 – 30 
разів.

На початкових етапах виконання цієї вправи вико-
ристовують ціпок з більш широким хватом та посту-
пово зі збільшенням рухливості суглобів, зменшують 
відстань. Починають виконання вправи в повільному 
темпі, поступово збільшуючи швидкість. Типовою 
помилкою при виконанні даної вправи є згинання рук 
у ліктьовому суглобі.

7. «Поодинокі кола руками»
В положенні стоячи ноги на ширині плечей вико-

нують широкоамлітудні кола рукою, випрямленою у 
ліктьовому суглобі. Руки та плечовий суглоб розсла-
блені, корпус повертається у попереку. Вправу повто-
рюють 15–20 разів кожною рукою.

8. «Кола руками ліворуч та праворуч»
З положення стоячи ноги на ширині плечей вико-

нують кола двома руками за часовою стрілкою та про-
ти часової стрілки з широкою амплітудою. Погляд під 
час виконання рухів спрямовують на кисті рук. Під 
час виконання  колових рухів руку, що рухається по 
малому радіусу, згинають в ліктьовому суглобі. 

Вправу повторюють 10  разів в кожний бік. 
9. «Фіксація у зап’ястках»
Вихідне положення «ступні разом». Руки підніма-

ють в сторони та витягують долоні. Виконують різкий 
сіпаючий рух в зап’ястку пальцями долонею догори, 
утримуючи долоню в напруженому стані. В кінці 
руху долоні та передпліччя складають кут 90°. Лікті 
випрямлені та напружені. Розслаблюють кисті рук  та 
повертаються у вихідне положення. Вправу повторю-
ють 20 – 30 разів.

10. «Чергування положення «вертикальна долоня» 
та «гак»

Вправа являє собою чергування положення «вер-
тикальна долоня» та «гак». Її виконують як в режи-
мі швидкого відведення руки в граничне положення 
«вертикальна долоня», а потім відтягування на себе в 
положення «гак», так і повільного ізометричного чер-
гування положень.

11. «Розкриття спини, округлення грудей»
Вправа складається з двох фаз. Фаза розкриття – 

широкоамплітудні кругові рухи рук назад в сторони 
з випрямленням хребта. Фаза закриття – широкоамп-
літудні кругові рухи рук вгору-вперед-вниз по дузі з 
природнім згорбленням  та опусканням плечового по-
ясу. Вправу виконують циклами по декілька кіл.

12.  «Розкриття грудей з  прогинанням»
Вихідне положення – стоячи обличчям до опори на 

відстані 50 см від неї, піднімають руки  та спираються 
долонями. Відтягуючи таз назад, торкаються грудьми 
до стіни, прогинаючи хребет у грудному відділі. 

13. «Місток» на передпліччях»
Прогинаються у грудному відділі, виконують «міс-

ток», стоячи на передпліччях рук.
14.   «Витягування вперед» 
Вихідне положення – ноги на ширині плечей,  під-

німають руки над головою та з’єднують їх в «замок» 
таким  чином, щоб тильна сторона долоней була звер-
нена до голови. Утримуючи корпус в прямому поло-
женні (без прогину в грудному відділі), виконують на-
хили вперед, не згинаючи ноги в колінному суглобі та 
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максимально витягуючись вперед. Під час виконання  
нахилу таз відтягують назад. В крайній точці нахилу 
кут між ногами та корпусом складає 90°.  Вправу по-
вторюють 10 – 15 разів. 

15. «Провертання у попереку зі скручуванням сте-
гон»

Виконують два скручуючих рухи: корпус за допо-
могою рук скручують в один бік, нога, яка знаходиться 
попереду, виконує крок, скручуючи корпус у попере-
ку в протилежний бік. Під час виконання  скручуван-
ня корпусу голову повертають  до упору в напрямку 
обертання корпусу, задіюючи шийний відділ хребта. 
Вправу повторюють 10 – 15 разів в кожний бік.

16. «Нахили вперед»
Виконуючи нахили, зберігають пряме положення 

корпусу, не допускають прогинання в грудному відді-
лі хребта. Виконують вправу серіями по три нахили:  
вниз-до лівої стопи, вниз-вперед, вниз-до правої сто-
пи із затримкою в нижньому положенні на кожному 
п’ятому циклі. Між циклами обов’язково прогина-
ються назад. На початковому етапі ноги ставлять на 
ширині плечей, у міру засвоєння вправи відстань між 
стопами поступово скорочують.  Руки з’єднують «в за-
мок» таким чином, щоб тильна сторона долоней була 
обернена до обличчя. Ноги випрямлені в колінному 
суглобі протягом всього циклу нахилів. Нахили вико-
нують на видиху, під час прогинання роблять вдих.

17. «Напівнахили»
З положення ноги на ширині плечей виводять ви-

прямлені в ліктьовому суглобі руки перед собою та 
роблять нахил на кут 45°. Відводячи руки назад, про-
гинаються у поперековому відділі таким чином, щоб 
погляд було спрямовано назад. Ноги випрямлені у ко-
лінному суглобі. Вправу повторюють 10 – 15 разів.

18. «Круговий проворот у попереку»
З положення ноги на ширині плечей виводять руки, 

випрямлені в ліктьових суглобах, перед собою. Вико-
нують широкий замах руками убік, потім послідовні 
махи руками по черзі по широкій дузі назад, одночас-
но прогинаючись у попереку і виводячи таз вперед. 
Погляд під час виконання цього руху направлений на-
зад. Вправу виконують  по 5 разів в кожну сторону. 

19. «Скручування з нахилом»
 З вихідного положення  виконують широкий крок 

вперед, згинаючи опорну ногу в коліні і переносячи 
на неї вагу тіла. При цьому корпус відхиляється назад, 
складаючи з витягнутою ногою пряму лінію; одноймен-
ну руку витягують назад, в продовження корпусу. По-
гляд направлений вгору. Виконують швидкий проворот 
за годинниковою стрілкою, утримуючи витягнуту руку 
паралельно підлозі. Під час виконання  скручування з 
нахилом корпус утримують у випрямленому положен-
ні, уникають прогину в поперековому і грудному відді-
лах хребта. Носок ноги, виведеної вперед, відтягнутий. 
Нога випрямлена в коліні. Під час проворота нога, ви-
тягнута вперед, не піднімається.

20. «Місток»
Цю вправу відпрацьовують як у статичному, так і в 

динамічному режимі. В статичному режимі «місток» 
утримують протягом 10-15 секунд з максимальним 

випрямленням ніг у колінному, а рук у ліктьовому су-
глобах. У динамічному режимі  чергуються положння 
«нахили вперед» та «місток». 

21. «Прямий тиск на ногу»
Вихідне положення – обличчям до опори, випря-

мити опорну ногу. Іншу ногу піднімають на опору, ви-
прямивши її в колінному суглобі. «Втягують» стегно, 
розвернувши тазостегновий суглоб перпендикулярно 
піднятій нозі. Носок ноги відтягують на себе. Утриму-
ючи корпус в максимально випрямленому стані (осо-
бливо поперековий відділ хребта), виконують нахили 
вперед, підборіддям до носка піднятої ноги, з посту-
повим збільшенням амплітуди. Після кожних десяти 
нахилів здійснюють  затримку в кінцевій фазі на 2–3 
секунди, підтягуючи себе руками до носка ноги. Ви-
конують 5–6 підходів по 10 нахилів у кожному.

22. «Підйоми ніг вперед»
Вихідне  положення – стоячи, ноги разом. Підніма-

ють одну ногу і захоплюють її за зовнішнє ребро сто-
пи. Випрямляють ногу в колінному суглобі та утриму-
ють її на рівні обличчя 2–3 секунди. Повертаються у 
вихідне положення. Вправу повторюють 8–10 разів.

23. «Прямий мах ногою»
Вправу виконують біля опори. Утримуючи спину 

прямо, виконують махи ногою вперед-назад з посту-
повим збільшенням амплітуди руху до 30–50 разів. 

24. «Боковий тиск на ногу»
Вихідне положення –  стоячи боком до опори, одна 

нога покладена на опору. Опорна нога випрямлена в 
коліні, корпус максимально випрямлений, прогину 
в попереку уникають. Виконують нахили в нозі, що 
знаходиться на опорі, прагнучи дістати підйому ноги 
тім’яною частиною голови. Носок відтягують на себе. 
Корпус фіксують у кінцевій точці нахилу, захоплюють 
ребро стопи рукою, плечем іншої руки спираються в 
коліно ноги, що знаходиться на опорі, і максимально 
випрямляють корпус. Погляд направлений вгору. Пле-
човий пояс максимально розвертають вгору. Викону-
ють 5–6 підходів по 10 нахилів у кожному.

25. «Махи ногою в сторону»
Вправу виконують біля опори. Утримують корпус 

прямо, виконують махи ногою вперед-назад з посту-
повим збільшенням амплітуди руху 30–50 разів.

26.  «Тиск, сидячи на колінах»
Вихідне положення – сидячи на колінах, витягнув-

ши стопи назад, так, щоб підйом стопи притискався 
до підлоги сідничними м’язами. Переносять  вагу 
тіла назад і спираються на руки, відриваючи коліна 
від підлоги. У цьому положенні виконують підйоми і 
опускання тазу, докладаючи зусилля до згину гомілко-
востопних суглобів. Вправу виконують  20–30 разів.

27. «Тиск з нахилом»
Вправу  виконують за допомогою опори, що забез-

печує збільшення амплітуди згину гомілковостопних 
суглобів  вперед за рахунок витягування ахілесового 
сухожилля і збільшення рухливості суглоба.  У поло-
женні стоячи обличчям до опори ноги ставлять так, 
щоб вони знаходилися в 1 метрі від неї (згодом від-
стань можна збільшити). Переносять вагу тіла на одну 
ногу і, притискуючи стопу до підлоги, виконують не-
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глибокі присідання, не відриваючи п’яти від підлоги. 
Із збільшенням рухливості суглоба збільшують кут 
нахилу корпусу і відстань до опори.

28. «Тиск із супроводом»
Вихідне положення – ноги широко розставлені; 

права нога повністю зігнута, весь тягар тіла доводить-
ся на праву ногу. Стопи щільно стоять на підлозі. Ко-
ліно правої ноги розгорнуте назовні. Голова розгор-
нута у бік лівої ноги. Ліва нога випрямлена. Беруться 
руками за підйом стопи витягнутої ноги. Максималь-
но відтягують носок витягнутої ноги на себе, щільно 
притискуючи стопу до підлоги. Виконують переходи 
з лівої позиції в праву, не піднімаючи тазу і не відри-
ваючи стоп від підлоги. Руки під час переходу продо-
вжують утримувати підйом стопи. Вправу виконують  
15–20 разів.  

З метою вивчення впливу спеціально розроблено-
го комплексу вправ на розвиток гнучкості було про-
ведено експеримент, у якому приймала  участь  група 
студентів  першого курсу у складі 20 осіб. Тренування 
проводилися два рази на тиждень протягом навчаль-
ного року. Програма включала 140 навчальних годин.

Для дослідження динаміки розвитку гнучкості  
були використані наступні тести [ 1 ].

Тест 1. Нахил вперед.
Тест 2. «Місток»
Тест 3. Переведення скакалки за спину та уперед.
Тест 4. Лівий подовжній шпагат.
Тест 5. Правий подовжній шпагат.
Тест 6. Поперечний шпагат.

Результати тестування студентів до використання 
спеціально розробленого комплексу вправ, спрямова-
ного на розвиток гнучкості, проведені на початку на-
вчального року, наведені в таблиці 1.

Результати тестування студентів після застосуван-
ня спеціально розробленого комплексу вправ, спрямо-
ваного на розвиток гнучкості, проведені наприкінці  
навчального року, наведені в таблиці 2.

Порівняння початкових показників гнучкості з 
тими, що їх  отримано під час заключного тестування, 
наведено в таблиці 3.

В результаті застосування розробленого комплек-
су вправ усі показники гнучкості, що досліджувались, 
покращились. Середній приріст показників склав 28,5 
%. Найбільше зростання відбулося в тестах «Нахил 
вперед» та  «Місток»  (відповідно  37,5 % та 38 %).

Висновки 
Автором був розроблений  і впроваджений у тре-

нувальний процес комплекс вправ  для розвитку гнуч-
кості  студентів, що займаються у секції таеквондо в  
технічному вузі. Комплекс вправ  був також  рекомен-
дований для самостійних занять, так як є простим  у 
виконанні. В результаті застосування розробленого 
комплексу було виявлено позитивну динаміку показ-
ників гнучкості, які тестувались. Середній приріст 
рухливості  склав 28,5 %. Найбільше зростання від-
булося в тестах «Нахил вперед» та  «Місток»  (від-
повідно  37,5 % та 38 %). Комплекс вправ  може бути 
рекомендований викладачам та студентам  для вико-
ристання під час  занять з фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах.

Таблиця 1
Початкові показники рівня гнучкості студентів

Студенти 

Тести

Нахил впе-
ред, см

«Місток»,  
см

Переведення ска-
калки за спину та 

уперед, см

Лівий 
подовжній 
шпагат, см

Правий 
подовжній 
шпагат, см

Поперечний 
шпагат, см

Б. В. 10 45 45,5 24,5 24 30
Д. Ю. 16 41 47,5 11,5 12,5 18,5
Г. В. 7,5 46 47,5 16 17,5 31
Є. М. 2 36 43 26,5 21 32,5
К. В. 1,5 47,5 47,5 15,5 18 19,5
К. А. 8,5 47 54 26,5 20 35
Л. Д. 15 20 32 15,5 18,5 11,5
М. А. 1 11,5 36 29,5 31 15,5
М. О. 8 45 53 9,5 4 10
Н. А. 3 33 42 20 15,5 17
О. Ф. 11 45 46 25 22 29,5
П. В. 13 46 38 22 20 31
Р. С. 10 44 45,5 27 26,5 33
С. М. 11,5 45 46 26,5 21,5 34
С. О. 2 37 43 27 23 35,5
Т. К. 1,5 31,5 36 21 19,5 21
У. А. 4,5 44,5 38,5 20,5 22,5 29,5
Ч. Н. 6 46 50 30 31,5 35
Ш. В. 5,5 44 51,5 32 33 38
Ш. Ю. 3,5 42 44 29 27,5 32

7,5 40 44 23 21,5 27
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У подальшому автор планує  дослідити  вплив 
гнучкості  на результативність тренування, спрямова-
ного на розвиток  інших  рухових якостей студентів, 
які  займаються у секції таеквондо у технічному вузі.
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Таблиця 2
Кінцеві показники рівня гнучкості студентів

Студенти 

Тести

Нахил впе-
ред, см

«Місток»,  
см

Переведення ска-
калки за спину та 

уперед, см

Лівий 
подовжній 
шпагат, см

Правий 
подовжній 
шпагат, см

Поперечний 
шпагат, см

Б. В. 15 41 31 22,5 21 26,5
Д. Ю. 17 30,5 28,5 10,5 9,5 17,5
Г. В. 13 25,5 41 14 16,5 27,5
Є. М. 6,5 28 29,5 24,5 17 25,5
К. В. 10,5 33,5 36 10 16 17
К. А. 11 31 41,5 23 16,5 34
Л. Д. 23,5 8 25,5 10 15 2,5
М. А. 7,5 16,5 28,5 28 29 14,5
М. О. 12 40 43 5,5 1,5 8
Н. А. 5 27 29,5 15 13 14,5
О. Ф. 17 34 34,5 21 18,5 21
П. В. 17,5 29,5 27 18,5 17 25
Р. С. 14 33,5 37 24 23,5 30
С. М. 14,5 37 32,5 20,5 20 30,5
С. О. 6,5 26 30 21 19,5 29,5
Т. К. 5 19,5 25,5 15,5 18 15
У. А. 8,5 30 24 17 21 24
Ч. Н. 10 37 41 25,5 27,5 30
Ш. В. 12,5 27,5 44,5 27 30 31,5
Ш. Ю. 8 31 31,5 24,5 25 27

12 29 33 19 19 21

Таблиця 3
Порівняння показників

Показники  

Тести

Нахил 
вперед, 

см

«Місток», 
см

Переведення ска-
калки за спину 
та уперед, см

Лівий 
подовжній 

шпагат,
см

Правий 
подовжній 

шпагат,
см

Поперечний 
шпагат,

см

Початкові 7,5 40 44 23 21,5 27

Кінцеві 12 29 33 19 19 21
Зростання, 

% 37,5 38 33 21 13 28,5
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– 41.
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Вплив кінезотерапії у воді і на суші  

на профілактику  порушення постави у дітей
Сітнікова Н.С., Ципляєва А.В. 

Класичний приватний університет

Анотації:
Розкриваються проблемі профілак-
тики порушення постави у дітей із 
застосуванням вправ у воді, ліку-
вального плавання та пілатесу. Роз-
роблена та апробована методика, 
яка була спрямована на відновлен-
ня та вдосконалення порушених 
рухових функцій хребта, дихаль-
ної системи та закріплення нави-
ку правильної постави. Доказано 
що при правильному використанні 
кінезотерапії у дітей підвищуєть-
ся працездатність, активізуються 
природні системи адаптації, по-
кращується стан центральної і ве-
гетативної нервової системи, сти-
мулюється психічну активність та 
наступає покращення. 

Ситникова Н.С., Ципляева А.В. Влияние 
кинезотерапии в воде и на суше на про-
филактику нарушения осанки у детей. 
Раскрываются проблемы профилактики нару-
шения осанки у детей с применением упраж-
нений в воде, лечебного плавания и пилатеса. 
Разработана и апробирована методика кото-
рая была направлена на восстановление и со-
вершенствование нарушенных двигательных 
функций позвоночника, дыхательной системы 
и закрепления навыка правильной осанки. 
Доказано что при правильном использовании 
кинезотерапии у больных повышается рабо-
тоспособность, активизируются природные 
системы адаптации, улучшается состояние 
центральной и вегетативной нервной системы, 
стимулируется психическая активность и на-
ступает улучшение.

Sitnikova N.S., Tsiplyaeva A.V. Influ-
ence of kinesiotherapy in water and 
on land to prevent violations of pos-
ture in children. Disclosed problems 
prevent incorrect posture in children 
with exercise in the water therapeutic 
swimming and Pilates. Developed and 
tested methodology which was aimed 
at restoring and improving spinal mo-
bility impairments, respiratory system 
and retention of skill correct posture. 
Proved that when properly used kine-
sotherapy patients increased efficien-
cy, activated natural systems to adapt, 
improve the state of the central and 
autonomic nervous system is stimu-
lated by mental activity and improve-
ment occurs.

Ключові слова:
плавання, профілактика, грудний 
сколіоз, реабілітація, кінезотера-
пія, засоби відновлення.

плавание, профилактика, грудной сколиоз, 
реабилитация, кинезотерапия, средства 
восстановления.

swimming, correction, thoracic scolio-
sis, rehabilitation, kinesiotherapy, re-
covery tools.

Вступ.1

Зростання числа дітей зі сколіозом останніми 
роками диктує наполегливу необхідність розробки 
реабілітаційних програм корекції і профілактики 
даної патології в умовах санаторію. Важливість 
впровадження таких заходів обумовлена погіршенням 
фізичних показників підростаючого покоління на тлі 
вимог, що підвищуються до фізичних і психічних 
норм дитини, як в системі освіти, так і в системі 
охорони здоров’я [7].

Сучасні концепції розглядують хворобу як 
захворювання, в основі якого є порушення обміну 
в системі сполучної тканини, при яких в опорно-
руховому апараті виникає сколіотична деформація 
хребта, яка призводить до деформацій тазу, 
кінцівок, грудної клітини, голови. Страждає не 
лише формоутворення кісткових структур, але і їх 
взаєморозташування, порушуються морфологія і 
функціональний стан інших систем, зокрема нервової 
системи, органів грудної клітини, живота [4, 8].

Під сколіозом розуміють бічне викривлення хребта 
з ротацією хребців, Але при вказаних захворюваннях 
провідне місце займає не сколіоз, а ураження інших 
органів, і сколіоз не є головним в  клініці хвороби, а 
виявляється як симптом [5]. 

З сучасних позицій очолюючу роль в 
консервативному лікуванні віддають ліквідації 
порушень м’язового – суглобового апарату, вважаючи, 
що його зміцнення автоматично призводить до 
усунення деформацій, викликаних зсувом кісткових 
елементів хребта, тазового кільця.

Застосування фізичних вправ у відповідному 
дозуванні надає загальностимулюючу дію на організм 
хворого дитини, покращує обмінні процеси і трофіку 
м’язів спини і хребта. Тим самим створюються 

© Сітнікова Н.С., Ципляєва А.В., 2011

фізіологічні умови для стабілізації і корекції 
патологічного процесу [6].

Багато дослідників вважають, що тільки при 
систематичному і раціональному застосуванню 
основних засобів кінезотерапії у хворих вдається 
усунути несприятливі наслідки деформацій і 
поліпшити різноманітні функції опорно-рухового 
апарату. Ці заняття повинні проводитися систематично, 
не рідше 3-х раз на тиждень і обов’язково 
підкріплюватися виконанням корегуючого комплексу 
вправ в домашніх умовах. Таким чином, під впливом 
регулярних і дозованих фізичних вправ м’язи 
зміцнюються, зберігається еластичність і рухливість 
зв’язково-сумочного апарату, що у свою чергу сприяє 
попередженню тугорухливості суглобів, м’язовій 
атрофії і кістково-фіброзному анкілозу [4, 5, 10].

Корекція сколіотичної деформації має бути 
тісно пов’язана з профілактикою порушень постави 
і ліквідацією порочних умовних рефлексів, що 
виникають при порушеннях опорно-рухового 
апарату. 

Робота виконана за планом НДР Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити програму кінезо-

терапії на суші і у воді для дітей зі сколіозом грудного 
відділу хребта I-II ступеня та експериментально пе-
ревірити її ефективність на рухливість хребта, показ-
ники дихальної системи і силової витривалості м'язів 
тулуба.

Результати дослідження.
При проходженні курсу гідрокінезотерапії осно-

вними завданнями були: корекція грудного сколіозу, 
формування і закріплення навику правильної поста-
ви; зміцнення м'язового корсета, тобто розвиток си-
лової витривалості м'язів спини і черевного преса; 
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підвищення функціональних можливостей організму 
(тренування дихальної і серцево-судинної систем).

Велика увага приділялася тривалим ковзанням і 
роботі ніг, постановці правильного дихання. Індивіду-
ально рекомендувалися різні способи плавання, серед 
яких було плавання в повній координації, чергування 
брасу на грудях, кроля на спині  з подовженою паузою 
ковзання [1].

Залежно від поставлених завдань в заняттях ви-
користовували вправи тієї або іншої групи, напри-
клад, для освоєння з водою, вправи в плаванні за 
допомогою рухів руками, ногами (до 50м), в повній 
координації диференційовано для кожного виду ско-
ліозу. Виконання вправ поєднувалося з дихальними 
вправами, на розслаблення, лежанням на воді. Вправи 
за методикою пілатесу були спрямовані на зниження 
статичного навантаження на хребет, розвиток м'язової 
витривалості, корекцію дефекту.

Широко використовувалися загальнорозвиваючі 
гімнастичні вправи, коригуюча гімнастика, а також  
спеціальні  підготовчі  вправи, що підводять  до на-
вчання плаванню [2].

Під час занять пілатесом більш уваги приділя-
лось релаксації. Кожне тренування починалося з 
розслаблення для того, щоб позбавитися від напруги 
в різних областях тіла і налаштуватися на подальше 
тренування. Також враховувалась концентрація, де 
діти намагалися сконцентрувати думку на тій частці 
тіла, над якою йде робота, щоб досягти максималь-
ного ефекту. Виконувались вправи на дихання. Перед 
виконанням руху необхідно було виконати – вдих, а 
в процесі виконання вправи – видих, причому ви-
дихаючи максимально підтягувати живіт до хребта; 
потім вдих, розслаблення і повернення в початкове 
положення. Таке дихання дозволяло уникнути пере-
напруження і зберегти стабільність тулуба. Кожна 
вправа виконувалася в повільному темпі і вимага-
ла рівномірності і плавності виконання. Діти також 
вчились зосереджувати увагу на працюючих м'язах 
що дозволяло чіткої скоординовувати рухи рук, ніг, 
тулуба і дихання [3, 9].

Результати, отримані на початку и наприкінці до-
слідження свідчать про те, що в експериментальній 
і контрольній групах за показниками амплітуди руху 
хребта спостерігалась асиметрія в бічних нахилах 
хребта, ротації і нахилі шиї. При порівнянні обох груп 
було визначено, що до початку експерименту вони 
були однорідні і між ними не було виявлено вірогід-
них відмінностей, а після проведеного дослідження 
результати покращились.

Порівняльна характеристика показників амплітуди 
руху хребта в експериментальній  і контрольній групі 
на початку та на при кінці дослідження представлена 
в таблиці 1.

Після проведення дослідження за пропонованою 
методикою вірогідні відмінності були відзначені в екс-
периментальній групі за показниками згинання хреб-
та 2,10±0,189см, проти 1,10±0,189см в контрольній 
групі, а також за показником розгинання хребта, який 
в експериментальній групі був вище 23,70±0,737см 

проти 21,30±0,720см. Все це говорить про доцільність 
підібраних вправ, а також вдалого поєднання системи 
пілатесу та кінезотерапії у воді в експериментальній 
групі.

Нормалізація асиметричного тонусу в грудно-
му відділі хребта проводилась на основі м’язового-
суглобових відчуттів положень, які приймали окремі 
сегменти тіла. Завдяки дотриманню восьми принципів 
пілатесу вдалось відновити м’язовий баланс за допо-
могою свідомого прийняття правильного положення 
тіла під час стояння, сидіння, лежання і особливо ви-
конання вправ.

Порівняльна характеристика показників силової 
витривалості тулуба в експериментальній і контроль-
ній групі на першому та другому етапі експерименту 
представлена в таблиці 2.

За силовою витривалістю м'язів на етапі констату-
ючого експерименту групи були однорідні, але після 
застосування програми реабілітації були відзначені  
більш кращі показники в експериментальній групі 
за силою м'язів черевного пресу 25,10±1,702 проти 
20,70±0,875 раз (р<0,05), а також статичним утри-
манням верхньої половини тулуба 1,32±0,027 проти 
1,21±0,033хв (р<0,05). За іншими показниками ві-
рогідних відмінностей не вдалось зафіксувати в ході 
проведеного педагогічного експерименту. 

Порівняльна характеристика показників силової 
витривалості тулуба в експериментальній і контроль-
ній групі на останньому етапі дослідження представ-
лена в таблиці 3.

При порівнянні показників дихальної системи 
в обох групах було виявлено, що затримка дихан-
ня на фазі вдиху в експериментальній групі була ві-
рогідно вище, ніж в контрольній 47,50±2,749 про-
ти 39,60±2,337сек, (р<0,05), а також на фазі видиху 
27,70±1,969 проти 22,70±1,388сек. За показниками 
проби Серкіна не були виявлені істотні відмінності 
як до так і після експерименту, проте середнє зна-
чення екскурсії грудної клітки в експериментальній 
групі було вище на 1,40 см (р<0,001). Це підтверджує 
наявні дані про те, що тиск води на грудну клітину 
викликаєпосилену діяльність дихальної мускулату-
ри. Ритмічне і глибоке дихання при плаванні сприяє 
підвищенню рухливості грудної клітки і збільшенню 
життєвої ємкості легенів. В результаті дозованого пла-
вання  повільніше стає частота серцевих скорочень, 
покращується склад крові, все це  економить резерви 
серця, підвищує захисні сили організму.

Висновки.
Розроблена та апробована методика кінезотерапії у 

воді та на суші яка була спрямована на відновлення та 
вдосконалення порушених рухових функцій хребта, 
виховання і закріплення навиків правильної постави. 
Поєднання ритмічного та глибокого дихання з вико-
нанням вправ сприяло підвищенню рухливості груд-
ної клітини, посиленій роботі дихальної мускулатури 
і збільшенню життєвої ємкості легенів. Використову-
ючи опір водного середовища або, навпаки, виштов-
хуючи силу, корегувалося полегшення чи обтяження 
виконуваних рухів. У воді створювались умови для 
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників амплітуди руху хребта  

в експериментальній  і контрольній групі, (М±m)

Показники
ЕГ

початок 
дослідження 

КГ 
початок 

дослідження
Р

ЕГ 
кінець

дослідження

КГ  
кінець

дослідження
Р

Згинання шиї
(мм) 0,30 ± 0,16 0,40 ± 0,17 > 

0,05 0,20±0,14 0,30±0,16 >0,05

Розгинання
шиї, (см) 17,40 ±0,68 17,60 ±0,67 >0,05 18,80±0,68 18,30±0,66 >0,05

Ротація
шиї вправо,(см) 2,80 ± 0,46 13,10 ±0,45 >0,05 12,50±0,52 12,50±0,52 >0,05

Ротація
шиї вліво, (см) 13,60 ±0,55 13,60 ±0,52 >0,05 12,60±0,86 13,20±0,49 >0,05

Нахил шиї впра-
во, (см) 4,20 ±0,21 4,20 ±0,21 >0,05 3,40±0,17 3,80±0,21 >0,05

Нахил шиї вліво, 
(см) 4,40 ±0,32 4,60 ±0,32 >0,05 3,40±0,17 4,00±0,38 >0,05

Згинання хребта, 
(см) 0,20 ±0,14 0,40 ±0,17 >0,05 2,10±0,18 1,10 ±0,18 <0,001

Розгинання 
хребта, (см) 20,80±0,76 20,70±0,66 >0,05 23,70±0,73 21,30±0,72 < 0,05

Нахил хребта 
вправо, (см) 18,60±0,59 19,10±0,69 >0,05 18,90 ± 1,55 18,90±0,55 >0,05

Нахил хребта 
вліво, (см) 18,50±0,45 18,90±0,65 >0,05 18,90 ± 1,45 18,90±0,45 >0,05

Примітка: ЕГ – експериментальна група; КГ – контрольна група.
Таблиця 2

Порівняльна характеристика показників силової витривалості тулуба  
в експериментальній і контрольній групі (М±m)

Показники 
ЕГ

початок 
дослідження

КГ 
початок 

дослідження
Р

ЕГ 
кінець

дослідження

КГ 
кінець

дослідження
Р

Силова 
витривалість 
м'язів спини, 
(хв)

1,18±0,03 1,10±0,03 >0,05 1,32 ±0,02 1,21±0,03 <0,05

Силова 
витривалість 
м'язів живота, 
(раз)

19,13±1,10 19,80±0,96 >0,05 25,10±1,70 20,70±0,87 <0,05

Оцінка сили 
м'язів (права 
сторона), (хв.) 1,13±0,02 1,17±0,03 >0,05 1,31±0,12 1,33±0,12 >0,05

Оцінка сили 
м'язів (ліва 
сторона), (хв.) 1,18±0,04 1,20±0,01 >0,05 1,28±0,03 1,29±0,02 >0,05
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цілковитогорозслаблення м'язів, а також розвантажен-
ня хребта. 

Під впливом розробленої програми фізичної реабі-
літації із застосуванням гідрокінезотерапії та пілате-
су у дітей експериментальної групи відбулися більш 
виражені, порівняно з дітьми контрольної групи, по-
зитивні зміни в амплітуді рухів хребта, показниках 
силової витривалості м'язів тулуба, а також при дослі-
дженні дихальної системи за допомогою проб Штан-
ге, Генчі та проби Серкіна.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем впливу кінезо-
терапії у воді і на суші на профілактику  порушення 
постави у дітей.
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Таблиця 3
Порівняльна характеристика показників дихальної системи в експериментальній і контрольній групі, (М±m)

Показники
ЕГ

початок 
дослідження

КГ 
початок 

дослідження
Р

ЕГ 
кінець

дослідження

КГ  
кінець

дослідження
Р

Проба Штанге
(сек) 38,10±2,723 37,20±2,756 > 0,05 47,50±2,749 39,60±2,337 <0,05

Проба Генчі
(сек)

20,60±1,415 20,80±1,386 > 0,05 27,70±1,969 22,70±1,388 <0,05

Проба Серкіна 
(друга фаза) 16,70±1,186 17,00 ±1,186 > 0,05 20,60±1,229 17,90±1,309 >0,05

Проба Серкіна 
(третя фаза) 28,60±1,912 28,00 ±1,962 > 0,05 32,10±1,628 29,90±1,952 >0,05 

Екскурсія 
грудної клітки, 
(см)

2,90±0,245 3,00 ±0,272 > 0,05 4,50±0,235 3,10 ±0,291 <0,001
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Духовна культура вчителя  

як складова його професійної культури
Тимощук Г.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Розглянуто суть професійної та 
духовної культури вчителя, оха-
рактеризовано теоретичні аспек-
ти зазначених понять, встанов-
лено зв’язок між ними. Виявлено 
завдання процесу формування 
духовної культури майбутнього 
вчителя під час професійної під-
готовки та основні вимоги до про-
фесії. Зазначено, що професійна 
підготовка майбутнього вчителя, 
зорієнтована на духовний розви-
ток, є передумовою ефективної 
педагогічної діяльності.

Тимощук А.В. Духовная культура учителя 
как составляющая его профессиональ-
ной культуры. Рассмотрено суть профес-
сиональной и духовной культуры учителя, 
охарактеризовано теоретические аспекты 
указанных понятий, установлена связь меж-
ду ними. Выявлены задания процесса фор-
мирования духовной культуры будущего 
учителя во время профессиональной подго-
товки и основные требования к профессии. 
Указано, что профессиональная подготов-
ка будущего учителя, ориентированная  на 
духовное развитие, является предпосылкой 
эффективной педагогической деятельности.

Timoshchuk А.V. Spiritual culture of a 
teacher as a part of his professional 
culture.  The essence of professional and 
spiritual culture of a teacher is described, 
the theoretical aspects of these concepts 
and the relation between them are char-
acterized; the tasks of the formation of 
spiritual culture of a future teacher during 
professional training and the basic require-
ments for the profession are identified. It 
is indicated that professional training of a 
future teacher with a focus on spiritual de-
velopment is the prerequisite for effective 
educational activities.

Ключові слова:
професійна культура вчителя, 
професійно-педагогічна культу-
ра, педагогічна культура, духо-
вна культура вчителя.

профессиональная культура учителя, 
профессионально-педагогическая куль-
тура, педагогическая культура, духовная 
культура учителя.

professional culture of a teacher, profes-
sional-pedagogical culture,  pedagogical 
culture, spiritual culture of a teacher.

Вступ. 1

Сьогодні в Україні розвиток державотворчих про-
цесів відбувається у складних кризових умовах, свід-
ченням чого є розповсюдження засобами масової ко-
мунікації інформації насильницького та аморального 
характеру, відірваність значної частини населення від 
національних традицій та звичаїв, постійно зроста-
ючий рівень злочинності, тютюнова, алкогольна та 
наркотична залежність, зокрема дитяча та підлітко-
ва. Так, згідно з дослідженнями науковців, в Україні 
палить близько половини юнаків і дівчат віком 17-18 
років. За даними МОЗ України, 9% молоді досить ін-
тенсивно вживає алкоголь і може бути віднесена до 
хворих на алкоголізм [13, с. 82].

У цій ситуації освіта, яка є важливим етапом у 
особистісному становленні, повинна забезпечувати 
умови для духовного зростання підростаючого покоління, 
і саме вчитель є головним рушієм у досягненні такої 
мети. Лише тоді він зможе донести до вихованців високі 
принципи духовності, коли сам досконало володіє ними 
та використовує їх у власній професійній діяльності. 
Тому проблема формування духовної культури 
майбутніх учителів у вищих навчальних закладах 
є особливо актуальною. Відповідно дослідження 
духовної культури вчителя як важливого елементу 
його професійної культури та переосмислення цього 
феномену є необхідним завданням під час вирішення 
існуючих соціальних проблем.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення сутності та 

теоретичне обґрунтування духовної культури вчителя 
як однієї із складових його професійної культури.

Відповідно до цього її завдання: проаналізувати 
та узагальнити існуючі підходи до визначення понять 

© Тимощук Г.В., 2011

“професійна культура вчителя” та “духовна культура 
вчителя”, встановити зв’язок між зазначеними катего-
ріями.

В якості методів дослідження використовуєть-
ся аналіз, порівняння, систематизація, класифікація 
психолого-педагогічної літератури та узагальнення 
здобутих теоретичних даних.

Результати дослідження.
Категорія “професійна культура вчителя” постійно 

перебуває у центрі наукових пошуків. Так, одними з 
перших учених, які приділяли особливу увагу фор-
муванню особистості вчителя, стали видатні радян-
ські педагоги. В працях А.Макаренка, М.Пирогова, 
В.Сухомлинського, К.Ушинського та інших неодно-
разово наголошується на тому, що до числа найбільш 
значущих якостей вчителя входить не лише освіче-
ність у галузі предмету викладання, а й оволодіння пе-
дагогічним досвідом, тактом, педагогічною технікою 
та майстерністю, певними правилами поведінки. “По-
рожня теорія, яка нічим не обґрунтована, виявляється 
такою ж ні на що не здатною річчю, як факт чи досвід, 
з якого не можна вивести ніякої думки, якому не пере-
дує і за яким не йде ідея. Теорія не може відмовитися 
від дійсності, факт не може відмовитися від думки”, 
– писав К.Ушинський [12, с. 17].  

 Сучасна педагогіка також звертається до пробле-
ми особистісного та професійного становлення педа-
гога та його ролі у формуванні духовно багатого під-
ростаючого покоління. Саме тому для останніх років 
характерним є введення у науковий обіг поняття “про-
фесійна культура вчителя”, теоретико-методологічні 
засади та окремі аспекти якого аналізують В.Бенін, 
Е.Бондаревська, О.Гармаш, В.Грехнєв, В.Гриньова, 
І.Зязюн, Т.Іванова, І.Ісаєв, Я.Коломинський, 
В.Лівенцова, Н.Ничкало, В.Сластьонін, Я.Черньонков, 
І.Шевченко та інші, проте єдиного підходу до визна-
чення зазначеної категорії вчені поки що не запропо-
нували. 
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Варто відзначити і те, що сьогодні поряд із “про-
фесійною культурою” існують також терміни “педа-
гогічна культура” та “професійно-педагогічна культу-
ра”, сутність яких часто змішують. Ми підтримуємо 
точку зору С.Грицая та виходимо з того, що категорії 
“професійно-педагогічна культура” та “педагогічна 
культура” є тотожними, а “професійна культура вчи-
теля” є більш широким поняттям, ніж “професійно-
педагогічна культура”, бо до складу першої входить 
як загальна (базова) культура особистості, так і 
професійно-педагогічна [3].

Щодо трактування даного феномену, то Н.Мазур 
зазначає, що професійна культура як вчителя, так і ви-
кладача, є більш високим рівнем професіоналізму, до-
сягнутим через філософське осмислення та самореф-
лексію професії [7, с. 13], і трактує її як “інтеграційну 
якість особистості педагога – професіонала, умову та 
передумову результативної педагогічної діяльності, 
складне особистісне новоутворення, що інтегрує реф-
лексивну культуру, професійну компетентність, педа-
гогічну майстерність, здатність до науково-дослідної 
діяльності, спрямованої на професійне самовдоскона-
лення та самореалізацію” [7, с. 14].

На думку Т.Іванової, зазначене поняття є єдністю 
трьох показників: перший – засвоєння особистістю 
професійних знань і навичок, коли вони органічно 
поєднуються зі знаннями сучасної політичної та со-
ціокультурної ситуації та становлять своєрідний пе-
дагогічний світогляд; другий – здатність особистості 
творчо мислити та постійно самовдосконалюватися, 
займатися самоосвітою; третій – сукупність соціально 
значущих якостей (інтелігентність, патріотизм, духо-
вна культура, ерудованість) [4, с. 87].

 Нам імпонує підхід, запропонований Л.Коваленко, 
згідно з яким професійна культура педагога постає 
як результат сформованості його загальної та духо-
вної культури, що виявляється у його професійно-
педагогічній діяльності, а саме: під час оволодіння 
історичною та культурною спадщиною, без якої не-
можливим постає розвиток людини як особистості; 
культуротворчої діяльності педагога, спрямованої на 
формування та розвиток особистості студента; осо-
бистісного дієвого прояву викладачем власної куль-
тури у професійній діяльності, у взаємостосунках з 
іншими людьми, світом, аналізу ставлення до самого 
себе [6, с. 332-333]. Вважаємо логічним включення 
духовної культури до складу зазначеної категорії. Її 
сформованість у структурі особистості вчителя поряд 
із високим рівнем опанування матеріальної культури 
суспільства, професійними знаннями, вміннями та на-
вичками становить кінцеву мету освітньо-виховного 
процесу у середовищі вищого навчального закладу та 
є його кульмінаційним моментом. Досягнення май-
бутнім спеціалістом високого рівня духовної культури 
сьогодні є основним засобом вирішення існуючих со-
ціальних проблем, за допомогою якого освіта досягне 
якісно нового рівня. 

Таку точку зору підтримує більшість науковців, 
зокрема К.Артамонова, В.Подрєзов, Т.Ткачова у сво-
їх дисертаційних дослідженнях до одного з елементів 

професійної культури вчителя відносять його духовну 
культуру як важливу професійно значущу якість осо-
бистості педагога, без якої він не зможе сформувати в 
учнях допитливість, любов до знань, виховати в них 
справжнє багатство душі, передати всі свої духовні 
цінності та надбання, і взагалі гідно нести це високе 
звання, рівного якому, напевно, немає. 

Духовна культура вчителя з позиції цих вчених є:
- інтегральною якістю особистості, яка визна-

чає її спрямованість на творення власного ціннісно-
смислового поля; способом освоєння базових цінніс-
них орієнтацій в професійній життєдіяльності; мірою 
присвоєння та актуалізації духовних цінностей [1];

- ступенем духовного розвитку особистості, який 
проявляється у потребі самовдосконалення, розвине-
ності особистісно-змістовної сфери, спрямованості 
творчо-перетворювальної діяльності, сформованості 
комунікативних якостей, що забезпечує ефективність 
професійної діяльності [8, с. 7];

- інтегративною якістю особистості, в якій орга-
нічно поєднуються високий рівень професійної ком-
петентності та духовний світ особистості, світогляд, 
морально-етичні ідеали, ціннісно-смислові установки 
[11, с. 9].

Зазначимо, що духовному розвитку вчителя, 
окрім згаданих вище дослідників, також присвячу-
ють свої праці О.Бабченко, Б.Вульфов, О.Климова, 
В.Кудрявцева, О.Перехейда, А.Сажнєва, М.Сова та 
інші. Вагомого значення йому надавали і видатні 
радянські педагоги. Так,  К.Ушинський пов’язував 
духовність учителя із вищими, насамперед, націо-
нальними, а також загальнолюдськими цінностями. 
До зазначеного поняття вчений включав здатність до 
свідомого розуміння життя, а звідси виводив вимогу 
зв’язку навчання та виховання з життям народу, його 
матеріальними та духовними потребами та інтереса-
ми, з його боротьбою за свободу [9].

М.Демков духовну культуру особистості вчителя 
вбачав у його цілісно-професійних якостях і вищих 
особистісних рисах. Формування духовності вчите-
ля, вважав він, має спиратися на фундамент його за-
гальної культури, на реальні знання, народні традиції, 
природні творчі сили та здібності самого вчителя, на 
його православну Віру [9]. 

Виходячи із розуміння В.Сухомлинським духовно-
го багатства людини як “моральної спрямованості ви-
щих форм психі чної діяльності, ідейності спонукань, 
інтересів, думок, поглядів, переконань” [10, c. 212],  
ми робимо висновок про те, що духовність учителя 
є проявом взаємозв’язку морального, розумового та 
фізичного розвитку у професійній діяльності.

Враховуючи наведений матеріал, зазначимо, 
що духовна культура вчителя поєднує в собі як 
особистісну, так і професійну сторони. Вони так тісно 
пов’язані між собою, що одна без іншої просто не 
можуть існувати. У цьому випадку слушною є дум-
ка Б.Вульфова: “Вся педагогіка – сфера духовного, а 
вчительська діяльність професійно духовна за своєю 
суттю, включаючи здатність бачити себе, свою соці-
альну роль у становленні дітей” [2, с. 48].
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Особливість педагогічної діяльності полягає ще 

й в необхідності адекватно оцінювати власний стан 
та вчинки, готовності здійснювати професійну ді-
яльність на високому рівні, прагненні до професійної 
самоактуалізації. І кожна з цих особливостей лише в 
загальному підсумку веде до очікуваного позитивного 
результату. 

Основними завданнями формування духовної 
культури майбутнього вчителя вважаємо: розширен-
ня світогляду, визначення сенсу свого життя, істини 
між добром і злом, осмислення духовних цінностей 
і на основі цих  знань – формування розуміння влас-
ного духовного світу; формування навичок адекватно 
оцінювати певні ситуації та реагувати на них згідно з 
власним їх розумінням; спонукання до активності, яка 
проявляється у цілеспрямованій поведінці, спілкуван-
ні, праці над недоліками; орієнтування особистості 
на самовдосконалення, відповідність власних думок і 
вчинків вічним ідеалам Краси, Добра, Гідності, Гума-
нізму, формування готовності до їх постійного вико-
ристання; регулювання співвідношення між практич-
ною та духовною діяльністю особистості з існуючими 
у суспільстві духовними нормами та тими, що вона 
усвідомила та реалізовує через свою поведінку.

Врахування цих аспектів, а також наукових під-
ходів, що запропонували К.Артамонова, Б.Вульфов, 
В.Гриньова, І.Маслікова, А.Сажнєва, дає нам можли-
вість стверджувати, що важливими вимогами до про-
фесії вчителя є: 

любов, повага до дітей, вміння дивуватись та радіти • 
їхнім щоденним перемогам над труднощами, від-
критість і доброзичливість; 
готовність до освоєння, привласнення та реалізації • 
духовних цінностей, культивування їх серед своїх 
учнів;
готовність до творчої самореалізації та самовдоско-• 
налення, орієнтації на духовне зростання;
наявність умінь і навичок здійснювати самокон-• 
троль над власними негативними думками, бажан-
нями, емоціями;
гуманістична спрямованість особистості;• 
прагнення до набуття знань духовно-етичного ха-• 
рактеру.

Висновки.
Духовна культура вчителя є важливою складовою 

його професійної культури, від якої залежить цілісне 
особистісно- та соціально-професійне становлення 
спеціаліста. Лише духовно розвинутий педагог здатен 
реалізовувати набуті знання, вміння та навички, є під-
готовленим до роботи за фахом і прагне її виконувати 
на високому рівні. Виходячи з цього, можна стверджу-
вати, що професійна підготовка майбутнього вчителя, 
зорієнтована на духовне зростання, є передумовою 

ефективної педагогічної діяльності. Тому формування 
його духовної культури є одним із головних завдань 
освітньо-виховного процесу у вищих навчальних 
закладах і передбачає розвиток готовності до само-
вдосконалення та самоконтролю, усвідомлення  мо-
рально- та духовно-ціннісних орієнтацій, розвиток 
особистісної гуманістичної спрямованості.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у більш детальному аналізі понять 
“професійна культура вчителя” та “духовна культура 
вчителя”, зокрема, уточненні та розширенні останньої 
категорії, теоретичному обґрунтуванні та розробці 
концепції формування духовної культури майбутніх 
учителів як необхідного елементу їхньої професійної 
підготовки.

Література:
Артамонова Е.И. Философско-педагогические основы разви-1. 
тия духовной культуры учителя: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 
13.00.01 / Е.И.Артамонова; Моск. гос. пед. ун-т. – М., 2000. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.
net/diss/cont/104174.html.
Вульфов Б.З. Учитель: профессиональная духовность / 2. 
Б.З.Вульфов // Педагогика. – 1995. – № 2. – С. 48-52.
Грицай С.М. Політична культура вчителя як складова його 3. 
професійної культури / С.М.Грицай // Проблеми сучасної 
педагогічної освіти: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Ч. 1. – С. 
15-18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.
gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2008_19_1/doc_pdf/Gricay_st.pdf.
Іванова Т.В. Професійна культура майбутнього вчителя /  4. 
Т.В.Іванова // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 86-93.
Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура препо-5. 
давателя: учебное пособие / И.Ф.Исаев. – М.: Академия, 2002. 
– 208 с.
Коваленко Л.А. Психологічний зміст професійної культури пе-6. 
дагога / Л.А.Коваленко // Проблеми сучасної психології. – 2009. 
– № 6. – С. 331-339.
Мазур Н. Зміст професійної культури викладача вищої школи / 7. 
Н.Мазур // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 12-14.
Подрєзов В.А. Формування духовної культури майбутнього 8. 
вчителя засобами музичного мистецтва: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.04 / В.А.Подрєзов; Луган. нац. пед. ун-т ім. 
Т.Г.Шевченка. – Луганськ, 2003. – 20 с.
Приворотская Е.Е. Проблема духовности личности учителя в 9. 
отечественной педагогике II половины XIX – начала XX века: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Е.Е.Приворотская; 
Пятигор. гос. лингв. ун-т. – Пятигорск, 2005. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/
problema-dukhovnosti-lichnosti-uchitelya-v-otechestvennoi-
pedagogike-ii-poloviny-xix-nachala.
Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. – Т. 1. – Проблеми 10. 
виховання все бічно розвиненої особистості. Духовний світ шко-
ляра. Методика виховання колек тиву. – К.: Радянська школа, 
1976. – 654 с.
Ткачова Т.М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в 11. 
системі методичної роботи закладів освіти міста: автореф. дис. 
... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.М.Ткачова; Луган. нац. пед. ун-т 
ім. Т.Г.Шевченка. – Луганськ, 2004. – 20 с.
Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы: Сочи-12. 
нения: в 11 т. – Т. 2. – М. – Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. –  
С. 15-41.
Шахман Н.В. Здоровий спосіб життя як один із пріоритетів роз-13. 
витку та виховання особистості / Н.В.Шахман // Педагогічний 
альманах. – 2009. –       № 4. – С. 77-83.

Надійшла до редакції 26.06.2011р. 
Тимощук Анна Васильевна 

sport2005@bk.ru



94

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Проблема педагогічного стимулювання навчально-пізнавальної 
діяльності учнів у творчій спадщині філософів античності

Ткаченко О.Г.
Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко

Анотації:
Статтю присвячено актуальній 
історико-педагогічній пробле-
мі педагогічного стимулювання 
навчально-пізнавальної діяльнос-
ті учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів України в другій по-
ловині ХІХ ст. У роботі простежено 
розвиток ідеї педагогічного стиму-
лювання навчально-пізнавальної 
діяльності учнівської молоді у 
творчій спадщині філософів ан-
тичності, виявлено витоки і дове-
дено внесок античних філософів-
педагогів у розробку теоретичних 
питань досліджуваної проблеми. 

Ткаченко О. Г. Проблема педагогического 
стимулирования учебно-познавательной 
деятельности учащихся в творчес-
ком наследии философов античности. 
Статью посвящено актуальной историко-
педагогической проблеме педагогического 
стимулирования учебно-познавательной де-
ятельности учащихся. В статье прослежено 
развитие идеи педагогического стимулиро-
вания учебно-познавательной деятельности 
ученической молодежи в истории педагоги-
ческой мысли античного периода, выявлено 
истоки и определен вклад педагогов-
философов в разработку теоретических во-
просов исследуемой проблемы.

Tkachenko O.G. The problem of stimu-
lating pedagogical teaching and learn-
ing of students in a creative heritage 
of philosophers of antiquity. Article it 
is devoted an actual historical and peda-
gogical problem of pedagogical stimula-
tion of educational and informative activ-
ity of pupils. In work development of idea 
of pedagogical stimulation of educational 
and informative activity of student’s youth 
in the history of foreign thought is tracked, 
revealed sources and the contribution of 
foreign teachers to working out of theoret-
ical questions of an investigated problem 
is defined.

Ключові слова:
педагогічне стимулювання, 
учні, навчально-пізнавальна 
діяльність, загальноосвітні 
навчальні заклади.

педагогическое стимулирование, ученики, 
учебно-познавательная деятельность, 
общеобразовательные учебные заведения.

pedagogical stimulation, students, edu-
cational-cognitive activity, general educa-
tional establishments.

Вступ.1

Соціально-економічні перетворення в державі, з 
одного боку, обумовили зниження престижу освіти в 
цілому, інтересу в учнівської молоді до процесу на-
вчання, зокрема. З іншого – сучасний рівень розвитку 
суспільства вимагає компетентних, творчих працівни-
ків, конкурентно спроможних до ринку праці.

Зазначене спричиняє посилення уваги педагогіч-
ної громадськості, педагогів, учителів щодо пошуків 
шляхів стимулювання навчально-пізнавальної діяль-
ності школярів як одного з дієвих напрямів підви-
щення ефективності навчально-виховного процесу в 
школі в сучасних умовах.

Здійснений аналіз сучасного стану розробки 
проблеми засвідчує її надзвичайну актуальність. У 
психолого-педагогічній науці чітко прослідковуються 
напрями до її розкриття. До теоретичного напряму ми 
віднесли праці, в яких дається визначення поняттю 
стимулювання та стимул, розкриваються види, етапи 
стимулювання, пропонуються певні методи, прийоми 
стимулювання та висуваються умови успішного про-
ведення цього процесу (Бабанський Ю. К., Євтух М. 
Б., Коротов В. М., Лозова В. І., Підласий І. П., Равкін 
З. І., Троцко Г. І., Шуман В. П., Щукіна Г. І. та інші).

Другий напрям (практичний) складають праці екс-
периментального характеру. Автори цих досліджень 
ставили за мету вивчення та аналіз окремих аспектів 
стимулювання, окремих засобів, стимулів тощо (Бой-
ко М. О., Голованевська З. П., Кирпиченок Т. Є., Му-
хацька Б., Огірок С. С. та інші). 

Третій напрям представлено історико-
педагогічними працями, в яких висвітлено досліджу-
вану проблему, але в іншому часовому просторі (Гри-
ва О. А., Іонова О. М., Золотухіна С. Т., Палюх З. І., 
Попова О. В. та інші).

Робота виконана за планом НДР Київського націо-
нального університету імені Т.Г. Шевченко.
© Ткаченко О.Г., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – на основі вивчення історико-

педагогічної літератури, творчої спадщини античних 
філософів обґрунтувати та систематизувати теоретич-
ні положення організації педагогічного стимулювання 
навчально-пізнавальної діяльності молодших школя-
рів в історії зарубіжної педагогічної думки другої по-
ловини ХІХ століття з метою використання їхніх про-
гресивних ідей в умовах сучасної початкової школи.

Результати дослідження.
Аналіз історико-педагогічної літератури [2; 5; 7] 

свідчить, що перші спроби використання методів (за-
собів) стимулювання навчально-виховної діяльності 
дитини припадають на часи первісного суспільства. Їх 
використання було зумовлено прагненням тогочасних 
«вихователів» полегшити дитині процес засвоєння 
необхідних для життя знань, збудити в неї інтерес та 
бажання здобувати нові відомості.

У ході дослідження встановлено, що головними 
засобами стимулювання, які застосовувались у первіс-
ному суспільстві з метою активізації дітей до здобуття 
ними потрібних «для вживання» знань, умінь та нави-
чок, була постійна безпосередня реакція дорослих на 
вчинки дітей (тобто, схвалення чи осуд), а також ди-
тяча гра, іграшки, які дозволяли імітувати виробничу, 
сімейну чи ритуальну частину життя общини.

Виникнення писемності, як відомо, призвело до 
розподілу розумової та трудової діяльності первісної 
людини, що зумовило появу нового соціального інсти-
туту – школи. В останніх діти опановували найсклад-
ніше на ті часи мистецтво – мистецтво письма. Все це 
спричинило ускладнення навчально-пізнавальної  ді-
яльності дитини й появу нових стимулюючих методів.

Так, у ході наукового пошуку встановлено, що 
перше місце серед стимулюючих засобів, які широ-
ко застосовувалися в практиці шкіл стародавніх ци-
вілізацій посідали фізичні покарання, які вважалися 
природними і необхідними засобами впливу. Підтвер-



95

2011

08
дження наведеного знаходимо в папірусах в яких, зо-
крема, писалося, що дитина несе вухо на своїй спині, 
треба бити її, щоб вона почула. Жреці, наставляючи 
молодь, писали: «Полюбляй писання та ненавидь тан-
ці. Цілий день пиши своїми пальцями і читай вночі» 
[7, с. 25].

У школах же стародавнього Єгипту, як засвідчив 
аналіз історико-педагогічних джерел [2; 6; 7], вико-
ристовувалися в якості стимулів настанови, в яких 
прогнозувалось майбутнє життя писарів, якого вони 
досягнуть завдяки старанням. Наприклад, у настанові 
Дуау батько описує переваги стану писарів щодо ін-
ших покликань, наприклад, скульпторів, бронзовщи-
ків та інших. «Немає писаря, який би не користувався 
від достатку царського двору» [8, с. 12].

Широко застосовувався в ті часи і такий метод 
стимулювання як роз'яснення текстів, який, на наш 
погляд, активізував розумову діяльність школярів, 
сприяв кращому засвоєнню матеріалу. Крім того, в 
«Школах табличок» використовували і такий стимул 
як дискусія – суперечка, яка відбувалася не тільки з 
учителем або учнем, а й з уявленим предметом. Учні 
розподілялися на пари і під керівництвом учителя до-
водили, або спростовували ті чи інші положення [7].

Важливим засобом стимулювання, який широко 
застосовувався у досліджуваний період, було також 
наслідування позитивного прикладу друзів, дорослих 
і мудреців, що мав довести дитині потребу правильно 
поводитись.

Стимулюючу функцію мали і повчання дітям, які 
знайомили учнів з наслідками їхньої поведінки у на-
вчанні й потойбічному житті, що, на думку стародав-
ніх єгиптян стимулювало учнів до старанності, фор-
мувало їхню моральність.

У школах країн Близького Сходу, як свідчить про-
ведене дослідження,  застосовувались ігри та розваги. 
Наприклад, під час навчання математики використову-
валися ігри з яблуками, переміщення яких з місця на 
місце давало задоволення дітям і одночасно дозволя-
ло виконувати різні підрахунки, що, врешті-решт, сти-
мулювало їх до навчання рахунку й допомагало краще 
оволодіти ним [2, с. 28].

Зауважимо, що на Близькому Сході, а саме в школах 
Месопотамії (4тис. років до н.е.) існували спеціальні 
вчителі, завданням яких було не тільки слідкувати за 
порядком і ходом занять, а й підганяти ледарів, заохо-
чувати кращих учнів. Так, у разі провини учня вчителі 
карали спочатку різким словом, погрозою, але якщо 
це не допомагало, то школярів навіть били різками. 
Учитель також міг у холодну погоду облити винного 
холодною водою за поганий вчинок, ледарювання.

Значний внесок у розробку теорії та практики 
використання методів стимулювання навчально-
пізнавальної діяльності учнів зробили філософи 
Далекого Сходу. Особливою заслугою мислителів 
Стародавньої Індії та Китаю стало усвідомлення нега-
тивного впливу фізичних покарань на розвиток дити-
ни. Наприклад, Конфуцій писав: «Коли благородний 
муж навчає й наставляє, він веде, а не тягне за собою, 
збуджує, а не змушує, відкриває шляхи, а не говорить 

до кінця» [1, с. 43]. У трактаті «Бесіди та судження» 
він наполягав на необхідності навчання у вигляді діа-
логу між учнем і вчителем, радив використовувати 
прийоми класифікації та порівняння фактів і явищ, 
наслідувати приклади. «Навчатись і не розмірковува-
ти, – підкреслював він, – марно втрачати час, розмір-
ковувати і не навчатись – згубно»  [1, с. 42]. Все це, на 
його думку, робило б навчально-пізнавальний процес 
більш простим для сприйняття дитиною, збуджувало 
б інтерес до  занять. Філософ справедливо вважав, що 
повторення вже вивченого матеріалу сприяє його кра-
щому засвоєнню і радив повторювати  якомога біль-
ше: «Вчитися й час від часу повторювати вивчене» [2, 
с. 31].

Як відомо, Конфуцій був переконаний, що кожна 
людина унікальна в своєму роді, і має різні можливос-
ті від природи. Він вирізняв три типи людей: таких, 
які володіли природною мудрістю; таких, які досягали 
знань завдяки навчанню та таких, яким навчання да-
валося важко. Організація ж навчально-пізнавальної 
діяльності на основі врахування індивідуальних осо-
бливостей учнів, на думку мислителя, – запорука 
успіху в навчанні. 

Погляди філософа знайшли прояв і в шкільній 
практиці країн Сходу. Так, учителі погоджуючись з 
цим положенням, прагнули створити доброзичливу, 
ненапружену атмосферу в класі під час занять, що 
звичайно покращувало навчальні успіхи дітей.

У ході наукового пошуку встановлено, що в школах 
Стародавньої Індії та Китаю в якості стимулюючих за-
собів широко використовувалась дискусія. Навчання 
будувалось у формі запитань і відповідей: спочатку 
дітям повідомляли матеріал у цілісному вигляді, по-
тім починалась його обробка в деталях. Зауважимо, 
що розкриття сутності абстрактних понять проходило 
з наведенням конкретних прикладів, що, безумовно, 
полегшувало сприйняття матеріалу [7, с. 34].

Одним із методів навчання, що використовувався у 
школах Стародавньої Індії був прийом взаємонавчан-
ня, а саме: учні демонстрували зроблені завдання один 
одному, старші діти опитували молодших. На думку 
тогочасних учителів, це сприяло кращому та швидшо-
му засвоєнню навчального матеріалу, а головне, за-
охочувало дітей до накопичення знань [9, с. 21].

Аналіз історико-педагогічної літератури [1; 5; 9] 
свідчить, що основними стимулами навчання у дале-
косхідних школах цього періоду були гуманне став-
лення, дискусії, взаємонавчання та інше. На відміну 
від близькосхідних шкіл, у цих навчальних закладах 
не використовували залякування, і, як наслідок – ди-
тина почувала себе вільніше, спокійніше.

Подальший розвиток ідея стимулювання 
навчально-пізнавальної діяльності набула за часів ан-
тичності. Так, звертаючись у своїх працях до питань 
виховання та навчання, Демокрит, Піфагор, Платон, 
Сократ, Аристотель та інш., наголошували на необхід-
ності застосування різних стимулюючих засобів.

Аналіз матеріалів таблиці свідчить, що звернення 
давньогрецьких філософів до питань стимулювання 
навчально-пізнавальної діяльності школярів доводить 
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значущість цієї проблеми в ті часи. Їхні ідеї відрізня-
лися гуманізмом, а головною умовою активізації на-
вчання вони називали врахування бажань і можливос-
тей, нахилів і прагнень самих учнів.

Аналізуючи праці Джуринського О. Н. [1], Ду-
хавневої А. В. [4], Жураковського Г. Є. [5], Піску-
нова О. І. [7] та інших, можна зробити висновок, 
що ідеї тогочасних мислителів упроваджувались у 
практику роботи різних типів шкіл давньогрецьких 
міст полісів. Так, до нашого часу дійшли уривки з 
«Граматичної трагедії» Каллія (поч. ІV ст.). У цьому 
своєрідному драматичному творі дійовими особами 
виступали букви, які в умовах різних звукових 
співвідношень виконували своєрідні «піснопіння», 
знайомство з якими відкривало шлях до засвоєння 
найелементарніших складів. Такий вид навчання 
граматиці, письму та читанню звичайно стимулював 
дітей, їм не доводилось перенапружуватись, прагнучи 
запам’ятати склади.

Застосування в ті часи в навчанні гри доводять 
знайдені глиняні дошки з складами, які нагадують су-
часне лото [5, с. 53]. Крім того, відомо, що заняття в 
давньогрецьких школах проходили в атмосфері живо-
го спілкування. Вчитель роз'яснював незрозумілі ви-
слови, розповідав цікаві факти і такі форми навчання 
повинні були стимулювати [2, с. 73].

Однак, як свідчить аналіз стану проблеми, в прак-
тиці давньогрецької школи мали місце і покарання. 
Дітей піддавали фізичним покаранням досить часто, 
вважаючи, що це найкращий спосіб виховати добро-
го громадянина та освічену людину. Крім системи 
покарань, існувала і система матеріальних заохочень, 
з чим ми не зустрічались раніше: у вигляді премії за 
успіхи в навчанні, або за добру поведінку, дітям дава-
ли старовинні та коштовні книги.

У ході наукового пошуку виявлено, що вчителі, 
особливо з Лаконії, широко застосовували засіб сти-
мулювання «питання – відповідь», причому відповіді 
учнів мали бути короткими та швидкими. Це повинно 
було стимулювати практичну спрямованість розуму, 
розвивати мистецтво ясного висловлювання своїх 
думок, можливість швидко розуміти сутність речей. 
Іноді учням навмисно давали для читання й розбору 
неправильні речення, щоб ті знаходили помилки та 
виправляли їх, при цьому вчитель питаннями завжди 
наводив учнів на відповідь [9, с. 61].

Важливим засобом стимулювання був приклад 
учителя та батьків. Це вимагало від них постійної ува-
ги до своїх дій, речей; не говорити і не робити нічого, 
що погано б діяло на учня. Дорослі мали розповідати 
про героїчні вчинки предків, стимулюючи в  дітях  ба-
жання їх  наслідувати. Цей  стимул успішно викорис-
товувався з часів первісного суспільства.

Отже, педагоги античності розвинули ідеї мисли-
телів Сходу (використання дискусій, покарань, гри) в 
прагненні стимулювати навчання, що сприяло кращо-
му засвоєнню знань, їхні ідеї мали переважно гума-
ністичний, демократичний характер. Давньогрецькі 
вчителі першими почали використовувати на практиці 
такі стимули як матеріальні заохочення, що сприяло 
покращенню навчально-пізнавальний процес, робило 
знання доступнішими для розуміння дітей.

Висновки. 
Витоками стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності учнів в історії зарубіжної педагогічної дум-
ки, слід вважати ідеї філософів, педагогів, мислителів 
давнього Сходу та Греції, які вирішували проблему в 
рамках тогочасного шкільництва. 

Засоби стимулювання, що використовувались у 
різні історичні періоди, відображають ті цілі, завдання 
та прагнення, що ставились перед школою. Найкраще 
це виражено в період Середньовіччя та Відродження, 
коли засилля схоластичних методів впливу (зубріння 
та різки) замінилися повагою та любов'ю до особис-
тості школяра. 

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем стимулювання 
навчально-пізнавальної діяльності учнів.
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техніки поштовху важкоатлетів високої кваліфікації
Товстоног О. Ф.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
У статті представлено наукові дані 
щодо кінематичних характерис-
тик техніки поштовху важкоатлетів 
високої кваліфікації різних типів 
тілобудови. Зокрема, виявлено 
відмінності в показниках швидко-
сті, тривалості та траєкторії руху 
штанги у поштовху та у показниках 
окремих фаз поштовху серед важ-
коатлетів різних типів тілобудови. 
Встановлено типологічно обумов-
лені особливості техніки піднімання 
на груди для поштовху та поштовху 
від грудей важкоатлетів високої ква-
ліфікації різних типів тілобудови.

Товстоног А. Ф. Типологически обусловлен-
ные особенности техники толчка тяжелоат-
летов высокой квалификации. В статье пред-
ставлены научные данные о кинематических 
характеристиках техники толчка тяжелоатлетов 
высокой квалификации разного типа телосло-
жения. В частности, определены различия в 
показателях скорости, продолжительности и 
траектории движения штанги в толчке, а также 
в показателях отдельных фаз толчка среди тя-
желоатлетов разных типов телосложения. Уста-
новлены типологически обусловленные осо-
бенности техники подъема на грудь для толчка 
и толчка от груди тяжелоатлетов высокой ква-
лификации разного типа телосложения.

Tovstonoh A.F. Typological pro-
vided equipment features of 
qualifications weightlifters clean 
and jerk. The article presents the 
scientific data on kinematic charac-
teristics of qualifications weightlifters 
of different figure tipes in clean and 
jerk. In particular, the differences 
in speed, duration and trajectory 
of a jolt, as well as in terms of phas-
es of  weightlifters clean and jerk of 
different figure types. Set typologi-
cal provided equipment features of 
weightlifters in lifting barbell on his 
chest and push from the chest.

Ключові слова:
індивідуалізація, кінематика, по-
штовх, спортсмен, тілобудова, 
техніка.
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Вступ. 1

Досягнення високого спортивного результату в 
важкій атлетиці можливо виключно за умов оволодіння 
раціональною технікою. Однією з методичних умов 
формування та удосконалення раціональної техніки є 
врахування індивідуальних особливостей спортсменів 
у процесі формування вдосконаленої, стабільної і 
варіативної технічної майстерності [2, 8, 11]. 

Під технікою змагальних вправ у важкій 
атлетиці розуміють раціональну організацію для 
кожного спортсмена системи рухів, що спрямована 
на піднімання максимальної ваги [4]. Сутність 
індивідуалізації техніки у важкій атлетиці полягає 
у забезпеченні відповідності характеристик техніки 
кваліфікації, морфологічним особливостям та 
рівню функціональних можливостей організму 
спортсмена [2].

Таким чином, техніка змагальних вправ 
важкоатлетів високої кваліфікації залежить від типу 
тілобудови.

В попередніх дослідженнях нами було виявлено 
типологічні особливості техніки ривка у важкоатлетів 
різного типу тілобудови. Тому, постає важливе науково-
практичне завдання виявлення відмінностей у техніці 
піднімання на груди для поштовху та поштовху від 
грудей важкоатлетів високої кваліфікації різних типів 
тілобудови.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що технічна підготовленість важкоатлетів високої 
кваліфікації відіграє важливу роль  у досягненні 
високого спортивного результату [1, 7, 9, 10].

Всі дослідження до початку 80-х років ХХ ст. 
проводились в лабораторних умовах, що не давало 
можливості досліджувати максимальні результати в 
змагальних умовах, показувати які висококваліфіковані 
важкоатлети могли лише за умов жорсткої конкуренції 
під час змагань.

© Товстоног О. Ф., 2011

Виникнення систем отримання відеоматеріалу та 
систем відеоаналізу дозволило дослідити технічну 
підготовленість важкоатлетів у змагальних умовах 
та отримати точні та об’єктивні дані просторово-
часових, динамічних та ритмічних характеристик 
техніки висококваліфікованих важкоатлетів. 
Деталізовані характеристики були опубліковані 
рядом вітчизняних [1, 3, 4, 5] та зарубіжних авторів 
[12, 13] із використанням сучасних комп’ютерних 
програм обробки відеоматеріалу техніки виконання 
важкоатлетичних вправ. Разом з тим, аналіз науково-
методичної літератури дозволяє стверджувати, 
що проблема типологічної обумовленості техніки 
важкоатлетів високого класу різних типів тілобудови 
залишилась поза увагою науковців.

Таким чином, постає важливе науково-практичне 
завдання виявлення відмінностей у техніці поштовху 
у важкоатлетів високої кваліфікації різних типів 
тілобудови.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є виявлення відмінностей 

в просторових, часових та просторово-часових ха-
рактеристиках техніки поштовху та його окремих 
фаза у важкоатлетів високої кваліфікації різних типів 
тілобудови.

Методи дослідження: теоретичний аналіз 
і узагальнення; педагогічне спостереження; 
інструментальні методики отримання емпіричних 
даних: антропометрія‚ відеозйомка, біомеханічний 
аналіз кінематичних параметрів техніки важкоатле-
тичних вправ; методи математичної статистики.

Результати дослідження. 
Для визначення кінематичних характеристик техніки 

змагальних вправ важкоатлетів високої кваліфікації 
проведено педагогічне спостереження, в якому 
взяло участь 74 важкоатлета всіх вагових категорій. 
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Дослідження проводилось на базі чемпіонатів Європи 
2009 р. (м.Бухарест) та 2010 р. (м.Мінськ). За допомогою  
комп’ютерної програми «Координата», що дозволяє 
отримувати кінематичні характеристики руху під час 
виконання вправ [6], було детально проаналізовано 
122  піднімання штанги. Оскільки раціональна техніка 
є запорукою виконання змагальних вправ у важкій 
атлетиці, то об’єктом відеоаналізу були виключно вдалі 
спроби спортсменів високого класу. 

За допомогою методу антропометрії було визначено 
тип тілобудови важкоатлетів високої кваліфікації. 
Спортсменів було поділено на 3 типи тілобудови: 
доліхоморфний тип тілобудови (довгі верхні та 
нижні кінцівки і відносно короткий і широкий 
тулуб), мезоморфний тип тілобудови (пропорційне 
співвідношення ланок тіла) та брахіморфний тип 
тілобудови (короткі верхні і нижні кінцівки, відносно 
вузький довгий тулуб) [2].

Для розподілу структури руху штанги на фази був 
використаний підхід за послідовними діями ланок 
тіла спортсмена та переміщенням штанги в просторі, 
який обґрунтовано значною кількістю авторів, таких 
як Дворкин, Жеков, Лукашев і Полетаев [3, 4, 5, 9].

У підніманні на груди для поштовху виділено 6 
фаз: 1 фаза – рух штанги від моменту відриву штанги 
від помосту до досягнення штангою рівня колін; 2 
фаза – рух штанги від рівня колін до моменту відриву 
п’яток від помосту; 3 фаза – рух штанги від відриву 
п’яток від помосту до початку безопорного підсіду; 
4 фаза – рух штанги від моменту відриву носків від 
помосту до постановки стоп (безопорний підсід); 5 
фаза – рух штанги від постановки стоп до включення 
рук у ліктьових суглобах (прийому штанги); 6 фаза – 
опорного присіду [10].

У поштовху від грудей виділено 5 фаз: 1 фаза – 
попереднього присіду (рух штанги до досягнення 
мінімальної точки присіду); 2 фаза – виштовхуван-
ня (рух штанги від граничного згинання ніг до мак-
симального їх розгинання у колінних суглобах); 3 
фаза – виштовхування з опорою на одну ногу; 4 фаза 
– безопорного підсіду; 5 фаза – опорного підсіду, 
закінчується прийомом снаряду над головою.

На основі біомеханічного аналізу кінематичних ха-
рактеристик техніки поштовху виявлені відмінності у 
техніці піднімання на груди для поштовху важкоатлетів 
різних типів тілобудови. Зокрема, спостерігаються 
відмінності в тривалості другої та п’ятої фаз під час 
піднімання на груди для поштовху (табл. 1).

Виявлено достовірні відмінності в середній 
швидкості піднімання штанги на груди для поштов-
ху та в швидкісних характеристиках в різних фазах 
руху. Також виявлено відмінності в просторових по-
казниках руху штанги під час піднімання на груди для 
поштовху (як середньої довжини траєкторії, так і до-
вжин траєкторій різних фаз руху штанги) (табл. 1), що 
свідчить про наявність типологічно обумовлених осо-
бливостей техніки виконання другої змагальної впра-
ви важкоатлетами різних типів тілобудови.

Встановлені окремі типологічно обумовлені 
особливості виконання піднімання на груди для 

поштовху. Так, важкоатлети брахіморфного типу 
володіють найнижчим показником середньої 
швидкості, а також починають та закінчують вправу 
повільніше за інших (що підтверджується низькою се-
редньою швидкістю в перших двох та останніх двох 
фазах руху). У спортсменів даного типу тілобудови 
спостерігається тенденція до  нижчої висоти прийому 
в опорному присіді (шостої фази) у порівнянні з пред-
ставниками інших типів тілобудови. Крім того, спор-
тсмени брахіморфного типу тілобудови не роблять 
глибокого присіду (табл. 1).

Важкоатлети доліхоморфного типу під час вико-
нання другої змагальної вправи проявляють високі 
швидкісні показники у всіх фазах (за винятком 
четвертої). Вони володіють високим потенціалом 
розгону штанги з початку руху та використовують 
амортизаційні властивості присіду в підніманні 
штанги на груди для поштовху, присідаючи глибше 
(табл. 1).

Порівняльний аналіз кінематичних показників 
техніки спортсменів різних тілобудов свідчить, що 
у важкоатлетів мезоморфного типу спостерігаються 
середні статистично достовірні показники, в 
порівнянні із попередніми двома типами тілобудови. 

У поштовху від грудей серед важкоатлетів 
брахіморфного типу спостерігається тенденція до 
ранішого досягнення максимальної швидкості у 
виштовхуванні після попереднього присіду.

Важкоатлети брахіморфного та мезоморфного 
типу володіють не високою середньою швидкістю у 
поштовху від грудей та середньою швидкістю по фа-
зам. Виявлено, що між цими двома типами тілобудови 
не виявлено типологічно обумовлених відмінних осо-
бливостей виконання вправи. Тільки в п’ятій фазі 
(опорному присіді) важкоатлети брахіморфного типу 
володіють найменшим показником, не просідаючи 
глибоко в «ножиці» (Табл. 2).

Важкоатлети доліхоморфного типу, як і у ривку та 
підніманні штанги на груди для поштовху, проявляють 
найбільші показники швидкості (що підтверджується 
показниками середньої швидкості по вправі та 
середніми показниками останніх двох фаз). Це 
дозволяє стверджувати, що у поштовху важкоатлетам 
доліхоморфного типу притаманні високі показники 
швидкості. Більша довжина траєкторії в двох останніх 
фазах (безопорного та опорного підсіду), на нашу 
думку, типологічно обумовлена більшими відносними 
довжинами кінцівок у важкоатлетів доліхоморфного 
типу тілобудови, оскільки відносно довгі кінцівки 
дають можливість використовувати глибший присід в 
«ножицях» (табл. 2).

Типологічно обумовлені відмінності в техніці 
змагальних вправ серед важкоатлетів різних типів 
тілобудови вимагають індивідуалізації тренуваль-
ного процесу. Зокрема, побудови тренувальних 
програм для важкоатлетів різних типів тілобудови 
на етапі спеціалізованої базової підготовки в 
підготовних та змагальних етапах із підбором засобів 
та індивідуалізованим виконанням змагальних та 
спеціально допоміжних вправ. 
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Висновки
В результаті педагогічного спостережен-

ня у важкоатлетів високої кваліфікації різних 
типів тілобудови (мезоморфний, доліхоморфний, 
брахіморфний) виявлено відмінності у кінематичних 
параметрах руху під час виконання поштовху. Зокре-
ма, в показниках тривалості руху, швидкості руху та 
траєкторії руху штанги у різних фазах піднімання на 
груди для поштовху та поштовху від грудей.

У підніманні на груди для поштовху 
спостерігаються статистично достовірні відмінності 
в перших двох та останніх двох фазах руху серед 
важкоатлетів різних типів тілобудови. У поштовху 
від грудей спостерігаються статистично достовірні 
відмінності здебільшого в останніх двох фазах руху. 
Слід зазначити, що виявлено типологічно обумовлені 
особливості техніки підніманні на груди для по-
штовху у важкоатлетів різних типів тілобудови. У 
поштовху від грудей між важкоатлетами мезоморф-
ного та брахіморфного типів тілобудови не виявлено 
типологічно обумовлених особливостей техніки.

Подальші наші дослідження будуть спрямовані 
на розробку вище зазначеної тренувальної програми 
індивідуалізації технічної підготовки важкоатлетів 
різних типів тілобудови на етапі спеціалізованої 
базової підготовки.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Порівняльний аналіз структури фізичної підготовленості 
спортсменів різних кваліфікаційних груп,  
які спеціалізуються в орієнтуванні бігом

Хіменес Х. Р.
Львівський державний університет фізичної культури 

Анотації:
Підтверджено провідну роль фі-
зичної підготовки у структурі тре-
нувального процесу спортсменів, 
які спеціалізуються в орієнтуван-
ні бігом. Показано, що у більш 
кваліфікованих спортсменів-
орієнтувальників (I розряду та 
КМС) значно більше значущих 
кореляційних взаємозв’язків 
між показниками фізичної під-
готовленості (вісім), ніж у менш 
кваліфікованих (III-II розряди) 
спортсменів (три). Це свідчить 
про те, що зростання спортивної 
майстерності пов’язане не лише 
зі зростанням рівня  фізичної під-
готовленості, а й її структурою.

Хименес Х. Р. Сравнительный анализ 
структуры физической подготовленности 
спортсменов разных квалификационных 
групп, специализирующихся в ориентиро-
вание бегом. Подтверждено ведущую роль 
физической подготовки в структуре трениро-
вочного процесса спортсменов, специализи-
рующихся в ориентировании бегом. Показано, 
что в более квалифицированных спортсменов-
ориентировщиков (I разряда и КМС) значительно 
больше значимых корреляционных взаимосвязей 
между показателями физической подготовлен-
ности (восемь), чем у менее квалифицированных 
(III-II разряда) спортсменов (три). Это свидетель-
ствует о том, что рост спортивного мастерства 
связан не только с ростом уровня физической 
подготовленности, но и ее структурой. 

Himenes K. R. Comparative analy-
sis of the physical readiness ath-
letes of different qualifying groups 
specializing in run orienteering. 
Confirmed the leading role of physi-
cal preparation in the structure of the 
training process of athletes who spe-
cialize in run orienteering. It is shown 
that more skilled orienteriers (I dis-
charge and CMS) had much more sig-
nificant correlations between indexes 
of physical preparedness (eight) than 
less-skilled (III-II discharges) athletes 
(three). This suggests that the growth 
of sportsmanship is associated not 
only with increasing level of physical 
preparedness, but also its structure.

Ключові слова:
спортивне орієнтування, етапи 
багаторічної підготовки, струк-
тура фізичної підготовленості.

спортивное ориентирование, этапы много-
летней подготовки, структура физической по-
дготовленности.

orienteering, long-term preparation 
stages, the structure of physical pre-
paredness.

Вступ. 1

У теорії та практиці спорту все більшого значення 
набувають проблеми, пов’язані з удосконаленням 
тренувального процесу юних спортсменів на 
початкових етапах підготовки, оскільки саме тут 
формується фундамент, який є основою високих 
спортивних досягнень на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей та збереження 
досягнень [2, 5 та ін].

У спортивному орієнтуванні однією з основних 
проблем вдосконалення спортивної майстерності 
юнаків є їхня фізична підготовка [3, 6 та ін.]. Це 
пов’язано з тим, що в теоретичній базі спортивного 
орієнтування практично немає наукових 
праць присвячених вдосконаленню фізичної 
підготовленості юних орієнтувальників, що часто 
в практиці їх підготовки призводить до копіювання 
методики підготовки кваліфікованих спортсменів. 
Це неприпустимо на думку провідних теоретиків 
спортивної науки, оскільки може призвести до 
неадекватності реакцій організму юного спортсмена 
на навантаження такої величини і спрямованості і, 
відповідно, до зриву адаптації [2, 4, 5 та ін..].

Однією з основних складових ефективного 
управління тренувальним процесом є визначення 
оптимального співвідношення у рівні розвитку 
фізичних якостей, визначення провідних чинників, які 
найбільшою мірою впливають на досягнення високих 
спортивних результатів. Враховуючи значення у 
системі підготовленості спортсмена-орієнтувальника 
саме рівня його фізичних можливостей [3, 6 та ін.], 
важливим є вивчення взаємозв’язків між показниками 
фізичної підготовленості та їх порівняння на різних 
етапах багаторічної підготовки.

© Хіменес Х. Р., 2011

Отже, з метою оптимізації фізичної підготовки 
спортивного резерву в спортивному орієнтуванні 
доцільно провести порівняльний аналіз взаємозв’язків 
між показниками фізичної підготовленості 
орієнтувальників на етапах попередньої базової та 
спеціалізованої базової підготовки.

Робота виконується згідно теми 2.7 “Удосконалення 
системи фізичної підготовки спортсменів з 
урахуванням індивідуальних та технічних профілів їх 
підготовленості” Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011-
2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання роботи: 

1. Визначити структуру кореляційних взаємозв’язків 
між показниками фізичної підготовленості 
спортсменів-орієнтувальників на етапах попередньої 
базової та спеціалізованої базової підготовки.

 2. З’ясувати відмінності в структурі кореляційних 
взаємозв’язків між показниками фізичної 
підготовленості на етапах попередньої та 
спеціалізованої базової підготовки.
Методи та організація досліджень: 

1. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних 
джерел і емпіричних даних. 

2. Педагогічне спостереження із застосуван-
ням інструментальних методик (динамометрія, 
хронометрія). 

3. Кореляційний аналіз за Спірменом. 
Педагогічне спостереження проводилося в 

ДЮСШ-6 і ЦТК «Левандівка» м. Львів. У ньому взяло 
участь 20 орієнтувальників 14-15 років (III-II спортив-
ні розряди) і стажем тренувальних занять 4-5 років та 
16 спортсменів I спортивного розряду та КМС 16-25 
років зі стажем тренувальних занять 6-8 років.
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Рівень загальної фізичної підготовленості орієн-
тувальників визначався за допомогою таких тестових 
завдань: динамометрія сильнішої руки – сила; біг на 
60м з ходу – бистрота; стрибок у довжину з місця – ви-
бухова сила; піднімання прямих ніг до кута 90º у висі 
на гімнастичній стінці за 10с – швидкісна сила; деся-
тискок з ноги на ногу – силова витривалість м’язів ніг; 
піднімання прямих ніг із положення лежачи до кута 
45º до відмови  – силова витривалість м’язів живота; 
біг на 400м – швидкісна витривалість; біг на 3000м 
– загальна витривалість; нахил вперед з підвищеної 
опори – гнучкість; тест з переносом кубиків – сприт-
ність.

Об’єкт дослідження. Фізична підготовленість 
спортсменів-орієнтувальників.

Предмет дослідження. Структура кореляційних 
взаємозв’язків між показниками фізичної підготовле-
ності орієнтувальників різної спортивної кваліфікації.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведений нами кореляційний аналіз показни-

ків фізичної підготовленості орієнтувальників, які 
тренуються на етапах попередньої базової та спеціа-
лізованої базової підготовки й подальша статистична 

обробка отриманих показників дозволили виявити 
суттєві відмінності у структурі фізичної підготовле-
ності спортсменів досліджуваних кваліфікаційних 
груп (табл. 1, 2).

Критичні значення r = 0,423 при p ≤ 0,05; 0,537 при 
p ≤ 0,01; 0,652 при p ≤ 0,001

Так, зокрема, отримані результати свідчать про ви-
сокий рівень взаємозв'язку (r = -0,837 p ≤ 0,001; табл. 2) 
між показниками вибухової сили (стрибок у довжину 
з місця) і силової витривалості м'язів ніг (десятискок) 
спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготов-
ки, що можна вважати цілком закономірним, оскільки 
виконувані вправи містять подібні структурні компо-
ненти. У групі спортсменів, які тренуються на етапі 
попередньої базової підготовки цей взаємозв'язок від-
сутній.

Високий рівень кореляції простежується і між по-
казниками швидкісної і загальної витривалості (7-ий 
і 8-ий тести; r = -0,760 p ≤ 0,001; табл.2) спортсменів 
I розряду і КМС (етап спеціалізованої базової під-
готовки), що підтверджує дані спеціальної літерату-
ри про те, що витривалість, у всіх своїх проявах, є 
найбільш важливою фізичною якістю спортсмена-

Табл.1 
Взаємозв’язки між показниками фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників на етапі 

попередньої базової підготовки (n=20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2 -0,151
3 0,635 -0,260
4 0,169 0,334 -0,084
5 0,242 0,048 -0,039 0,218
6 0,102 0,076 -0,058 -0,027 0,199
7 -0,409 0,263 -0,306 -0,192 -0,626 -0,043
8 -0,361 0,360 0,005 0,126 -0,368 -0,181 0,247
9 0,026 -0,225 0,006 -0,103 0,152 0,141 -0,304 0,114
10 -0,199 -0,128 -0,478 0,177 0,026 -0,193 0,097 -0,205 -0,047

Примітки: 1 – динамометрія більш сильної руки (кг), 2 – біг на 60м з ходу (с); 3 – стрибок у довжину з місця (м),  
4 – піднімання прямих ніг до кута 90 ° у висі на гімнастичній стінці за 10с (кількість); 5 – десятискок з ноги на ногу (см); 
6 – піднімання прямих ніг з положення лежачи до кута 45 ° до відмови (кількість); 7 – біг на 400м (с); 8 – біг на 3000м (с); 
9 – нахил вперед стоячи на підвищеній опорі (см), 10 – перенесення кубиків (с). 

Табл. 2
Взаємозв’язки між показниками фізичної 

 підготовленості спортсменів-орієнтувальників на етапі спеціалізованої  базової підготовки (n=16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2 -0,294
3 0,071 0,227
4 -0,148 -0,261 0,2
5 0,13 0,011 0,837 0,253
6 0,144 -0,258 0,386 0,376 0,606
7 -0,356 0,266 -0,521 0,117 -0,619 -0,264
8 -0,182 0,408 -0,271 -0,096 -0,475 -0,333 0,760
9 0,619 -0,084 0,375 0,101 0,525 0,438 -0,428 -0,368
10 -0,001 0,19 -0,271 -0,345 -0,223 -0,224 0,271 0,13 -0,387

Примітки: тести 1-7, 9, 10 – ідентичні табл. 1; тест № 8 – біг на 5000м. 
Критичні значення r = 0,468 при p ≤ 0,05; 0,590 при p ≤ 0,01; 0,708 при p ≤ 0,001.
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орієнтувальника [3, 6 та інші]. Дані кореляційної 
матриці спортсменів масових розрядів (етап попере-
дньої базової підготовки) не підтвердила наявності 
аналогічного взаємозв'язку в цій групі обстежуваних.

Тісний за тіснотою взаємозв'язок (p ≤ 0,01) спосте-
рігається між результатами динамометрії сильнішої 
руки та стрибків у довжину з місця (r = 0,635; табл.1), 
які характеризують рівень розвитку абсолютної сили 
кисті і вибухової сили розгиначів нижніх кінцівок 
відповідно спортсменів на етапі попередньої базової 
підготовки. Тестові вправи, за якими ми визначали рі-
вень прояву цих якостей, передбачають залучення різ-
них груп м'язів, проте, тест «динамометрія сильнішої 
руки», окрім сили кисті характеризує ще й здатність 
до концентрації м'язових зусиль, що є безумовно важ-
ливим при виконанні стрибка у довжину з місця. Це 
також може свідчити про істотну генетичну детермі-
нованість здатності до концентрації зусиль і наявності 
у скелетних м'язах значної кількості білих волокон. У 
групі спортсменів які тренуються на етапі спеціалізо-
ваної базової підготовки взаємозв'язок між результа-
тами цих вправ відсутній.

Високий рівень значущості (p ≤ 0,01) простежу-
ється і в показниках взаємозв'язку силової (5-й тест) 
та швидкісної витривалості (7-й тест) юних спортсме-
нів, які тренуються на етапі попередньої базової під-
готовки (r = -0,626; табл.1). Такий результат є цілком 
закономірним, оскільки змістовна складова виконання 
цих тестових завдань значною мірою пов'язана з рів-
нем можливостей креатинфосфатного джерела енер-
гозабезпечення. Аналогічні результати встановлені і в 
більш кваліфікованих спортсменів (етап спеціалізова-
ної базової підготовки; табл.2), показники яких мають 
дещо нижчий, проте досить вагомий (r = -0,619 при 
p ≤ 0,01) рівень взаємозв'язку між цими фізичними 
якостями.

Тісна щільність взаємозв'язків (p ≤ 0,01) спосте-
рігається також між результатами тестування сили 
кисті та рухливості в кульшових суглобах і суглобах 
хребта (1-ий та дев'ятий тести; r = 0,619), а також між 
силовою витривалістю м'язів ніг і живота (5-ий і 6-ий 
тести; r = -0,606) у спортсменів на етапі спеціалізова-
ної базової підготовки (табл.2). Перший взаємозв'язок 
цілком передбачуваний, оскільки динамометрія силь-
нішої руки опосередковано свідчить про здатність до 
концентрації м'язових зусиль, що є важливим елемен-
том ефективного виконання вправ пов'язаних з про-
явом гнучкості. Другий взаємозв'язок, на нашу думку, 
пояснюється тим, що обидві виконувані вправи ха-
рактеризують рівень розвитку силової витривалості 
різних частин тіла і, відповідно, внутрішні механіз-
ми їх виконання мають схожу структуру. Причиною 
відсутності аналогічних взаємозв'язків у групі юних 
спортсменів (етап попередньої базової підготовки), на 
нашу думку, може бути дещо не скоординована робо-
та функціональних систем, які, у спортсменів на цьо-
му етапі, лише починають адаптуватися до виконання 
технічно складних вправ.

Результати вправи «стрибок у довжину з місця» 
спортсменів на етапі спеціалізованої базової підго-

товки; табл.2) мають середню щільність кореляції з 
результатами бігу на 400м (r = -0,521 при p ≤ 0,05), 
що свідчить про достовірність взаємозв'язку їхніх 
швидкісно-силових якостей та швидкісної витрива-
лості. У групі спортсменів масових розрядів (етап 
попередньої базової підготовки; табл.1) взаємозв'язок 
між цими показниками відсутній.

Прогнозованої можна вважати і середню щільність 
взаємозв'язку між результатами тестування силової 
витривалості м'язів ніг і рухливості у кульшових су-
глобах і суглобах хребта (5-ий і 9-ийй тести; r = 0,525; 
p ≤ 0,05) спортсменів, які тренуються на етапі спеці-
алізованої базової підготовки (табл.2). Ефективність 
технічного виконання вправи десятискок з ноги на 
ногу спортсменами значною мірою пов'язана з рівнем 
рухливості саме в їхніх кульшових суглобах, що, оче-
видно, і лежить в основі даного взаємозв'язку в групі 
спортсменів на цьому етапі. Відсутність взаємозв'язку 
між аналогічними показниками у спортсменів, які 
тренуються на етапі попередньої базової підготовки 
(табл.1), може пояснюватися дещо нижчим рівнем 
технічної майстерності при виконанні десятискоків.

Середня тіснота кореляційного взаємозв'язку (r = 
-0,478; p ≤ 0,05) між рівнем розвитку вибухової сили 
та спритності (3-й і 10-й тести відповідно) спостері-
гається у спортсменів-орієнтувальників на етапі по-
передньої базової підготовки (табл.1). Спритність – 
комплексна координаційна якість, що містить в собі 
і елементи прояву вибухової сили зокрема. В обраній 
нами тестовій вправі (тест з перенесенням кубиків) 
для визначення рівня спритності, вибухова сила в 
значній мірі визначає ефективність стартових при-
скорень на початку дистанції і в процесі перенесен-
ня кубиків. У більш кваліфікованих спортсменів цей 
взаємозв'язок відсутній (табл.2).

 Середня тіснота кореляційного взаємозв’язку (r = 
-0,475 при p ≤ 0,05) простежується між результатами 
тестування силової витривалості м'язів ніг (5-ий тест) 
і загальної витривалості (8-ий тест) спортсменів, які 
тренуються на етапі спеціалізованої базової підготов-
ки (табл.2). Аналогічний взаємозв’язок в групі спортс-
менів на етапі попередньої базової підготовки (табл.1) 
був близьким до значущогох (r = -0,368). Силова ви-
тривалість має важливе значення у всіх циклічних 
дисциплінах, пов'язаних з проявом витривалості [1, 4, 
5 та ін.], в тому числі і в спортивному орієнтуванні, 
що підтверджують результати нашого дослідження.

Дещо нижчими за критичний, проте близькими до 
нього були кореляційні взаємозв'язки показників си-
лової витривалості м'язів ніг (2-ий тест) та швидкіс-
ної витривалості (7-ий тест) з результатами гнучкості 
в кульшових суглобах і суглобах хребта (9-ий тест) 
спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготов-
ки (r = -0,438 і 0,428 відповідно; табл.2).

Близьким до значущого (r = -0,409), був також 
рівень взаємозв'язку між абсолютною силою кисті 
(1-ий тест) і швидкісною витривалістю (7-ий тест) 
спортсменів на етапі попередньої базової підготовки 
(табл1.). Ймовірно це обумовлено широким перене-
сенням фізичних якостей в підлітковому віці [1, 4 та 
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ін.]. Близьким до значущого був і взаємозв'язок між 
показниками бистроти (2-ий тест) і загальної витри-
валості (8-ий тест) спортсменів (табл. 1, 2), які трену-
ються на етапі спеціалізованої базової підготовки та 
на етапі попередньої базової підготовки (r = -0,408 і r 
= -0,360 відповідно), а також між показниками абсо-
лютної сили кисті (1-ий тест) і загальної витривалості 
(9-ий тест) спортсменів на етапі попередньої базової 
підготовки (r = -0,361; табл.1). 

Інші кореляційні взаємозв'язки були значно ниж-
чими за критичний рівень для p ≤ 0,05.

Отже, структура кореляційних взаємозв’язків між 
показниками фізичної підготовленості спортсменів-
орієнтувальників на етапах попередньої базової та 
спеціалізованої базової підготовки виявилася різною. 
Відповідно, з десяти досліджуваних показників фі-
зичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників, 
які тренуються на етапі попередньої базової підготов-
ки тільки три (сила кисті провідної руки, вибухова 
сила і швидкісна витривалість) мали по два значущих 
взаємозв'язки з іншими показниками фізичної підго-
товленості. Ще два показники (силова витривалість 
м'язів ніг і спритність) мали по одному значущому 
взаємозв'язку з іншими показниками фізичної під-
готовленості. Решта показників загальної фізичної 
підготовленості мали лише близькі до значущих, або 
взагалі не мали кореляційних взаємозв'язків з іншими 
показниками фізичної підготовленості.

 У групі спортсменів першого спортивного роз-
ряду та КМС результати кореляційного аналізу мали 
іншу структуру: силова витривалість м'язів ніг мала 
п'ять вагомих взаємозв'язків з окремими фізичними 
якостями; по два вагомих взаємозв'язку з іншими 
компонентами фізичної підготовленості мали ви-
бухова сила, швидкісна і загальна витривалість та 
рухливість у кульшових суглобах і суглобах хребта. 
Взаємозв'язки між іншими фізичними якостями в цій 
групі спортсменів не мали достовірного статистично-
го вираження.

Враховуючи те, що структура кореляційних 
взаємозв'язків у спортсменів досліджуваних груп має 
істотні відмінності можна стверджувати, що й підхо-
ди до їхньої фізичної підготовки повинні відрізняти-
ся. Лише за цієї умови можна забезпечити належний 
фундамент різнобічної фізичної та функціональної 
підготовленості юних спортсменів до подальшої спе-
ціалізованої базової підготовки.

Висновки. 
1. Аналіз літературних джерел свідчить, що раціональна 

побудова фізичної підготовки спортсменів на по-
чаткових етапах багаторічного тренувального про-
цесу є передумовою зростання їхньої майстерності 
у подальшому. 

2. Зі зростанням спортивної кваліфікації 
орієнтувальників від III-II розрядів до I розряду 
і КМС зростає кількість і тіснота кореляційних 
взаємозв’язків між показниками фізичної 
підготовленості.

3. Аналіз кореляційних матриць дає підстави 
стверджувати, що зміна рівня спортивної 
майстерності орієнтувальників супроводжується 
не лише зростанням рівня їхньої фізичної 
підготовленості, а й зміною її структури. 
Надалі доцільно провести додаткові дослідження 

рівня фізичної підготовленості орієнтувальників на 
великих вибірках і на основі цього розробити групові 
моделі фізичної підготовленості та програми фізичної 
підготовки для спортсменів різних кваліфікаційних 
груп.
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Технологія прогнозування спортивних досягнень  
бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки

Шиян В.М., Шамардін В.М.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

Запорізький національний технічний університет, Інститут управління та права

Анотації:
У статті висвітлено технологію 
оцінювання потенційних зді-
бностей бадмінтоністів 12-14 
років. Досліджені функціональні, 
педагогічні та психофізіологічні 
критерії,  які стали складовими 
частинами розроблених аналі-
тичних моделей спортсменів-
бадмінтоністів. Запропоновано 
критерій для кількісної оцінки 
перспективності, який дозволяє 
за 9-ти бальною шкалою оціню-
вати перспективність бадмінто-
ністів на етапі попередньої базо-
вої підготовки.

Шиян В.Н., Шамардин В.Н. Технология 
прогнозирования спортивных дости-
жений бадминтонистов на этапе пред-
варительной базовой подготовки. В 
статье отображена технология оценивания 
потенциальных способностей бадминтонис-
тов 12-14 лет. Исследованы функциональные, 
педагогические и психофизиологические 
критерии,  которые стали составными частя-
ми разработанных аналитических моделей 
спортсменов-бадминтонистов. Предложен 
критерий для количественной оценки пер-
спективности, который позволяет по 9-ти 
балльной шкале оценивать перспективность 
бадминтонистов на этапе предварительной 
базовой подготовки.

Shyyan V.N., Shamardin V.N. Technology 
of prognostication of sporting achieve-
ments of badminton players on the 
stage of preliminary base preparation. In 
the article the technology of evaluation of 
potential capabilities of badminton players 
is displayed 12-14 years. The functional, 
pedagogical and psychophysiological cri-
teria which became a component parts of 
the developed analytical models of sports-
men-badminton players are explored. The 
criterion for the quantitative estimation of 
perspective is offered, which allows on the 
9-ti point scale to estimate perspective of 
badminton players on the stage of prelimi-
nary base preparation.

Ключові слова:
бадмінтон, етап попередньої 
базової підготовки, прогнозу-
вання, моделі.

бадминтон, этап предварительной базо-
вой подготовки, прогнозирование, модели.

badminton, stage of preliminary base prep-
aration, prognostication, models.

Вступ.1

При спортивному відборі на всіх етапах важливою 
технологічною особливістю є процес прогнозування 
схильності дітей і підлітків (юних і дорослих спортс-
менів) до певної спортивної діяльності. Надійний 
прогноз спортивних досягнень повинен передбачати 
не тільки ймовірну динаміку результатів, але і вклю-
чати усе більш-менш істотні фактори, що визначають 
роль спортивної майстерності [2, 11].

Складність прогнозування результатів юних спортс-
менів полягає у тому, що ріст спортивних досягнень 
здійснюється на тлі процесів формування організму, 
які ще не закінчилися. На спортивний результат впли-
вають не тільки тренувальні навантаження, але і мор-
фологічні, функціональні, психофізіологічні зміни, що 
відбуваються у процесі індивідуального розвитку [2].

Прогноз спортивних досягнень вчені здійсню-
ють різними шляхами: вивченням генетичних осо-
бливостей розвитку здібностей [3, 10, 14]; оцінюючи 
перспективність спортсменів за комплексом тестових 
випробувань на підставі розробки шкал, які потім пе-
реводять у загальну систему балів [4, 7, 9, 15]; засто-
совуючи метод моделювання готовності спортсменів 
[1, 2, 8, 11].

Дослідження виконується у відповідності до Зве-
деного плану науково-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2006-2010р.р. за темою 
2.1.8. „Науково-методичні підходи удосконалення 
навчально-тренувального процесу спортсменів висо-
кої кваліфікації в різних видах спорту”, номер дер-
жавної реєстрації 0106U011727.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити математичні моделі 

перспективних можливостей бадмінтоністів 12-14 років.
Методи дослідження.

Теоретичний аналіз та узагальнення літературних • 
джерел.

© Шиян В.М., Шамардін В.М., 2011

Антропометричні методи.• 
Фізіологічні методи досліджень.• 
Педагогічне тестування.• 
Психофізіологічні методи досліджень.• 
Педагогічний експеримент.• 
Методи математичної статистики.• 

Організація дослідження. У дослідженнях брали 
участь спортсмени КДЮСШ з бадмінтону при При-
дніпровській державній академії будівництва та ар-
хітектури, СДЮСШОР СК „Метеор” та МКДЮСШ 
м.Дніпропетровська, що мали кваліфікацію від III 
розряду до КМС.

Обстежено 69 бадмінтоністів та 70 бадмінтоністок 
у трьох окремих групах у віці 12, 13 та 14 років. 

Результати дослідження. 
У нашій роботі оцінити перспективність бадмін-

тоністів 12-14 років ми пропонуємо шляхом викорис-
тання аналітичної моделі у формі рівняння множин-
ної регресії.

Регресійний аналіз – один з найбільш широко 
використовуваних статистичних методів. Призначення 
регресійного аналізу полягає в отриманні за 
експериментальними даними математичних моделей, 
що описують поведінку деякої характеристики у 
залежності від зміни безлічі факторів [6].

Ефективне моделювання можливе тільки з 
позицій системного підходу. Відповідно до теорії 
функціональної системи організм в умовах спортивної 
діяльності варто розглядати як функціональне 
об’єднання різне локалізованих структур і процесів 
в інтересах кінцевого пристосувального ефекту. 
Інтегративним вираженням цього може бути 
спортивний результат [2].

Результати власних досліджень дозволяють реко-
мендувати розроблені рівняння регресії, які оцінюють 
перспективні можливості бадмінтоністів.

У якості результатуючій функції обраний індекс 
перспективності, а як аргументи – параметри інфор-
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мативних показників, що рекомендуються для відбо-
ру бадмінтоністів 12-14 років.

Таким чином, ми отримуємо рівняння для узагаль-
неної оцінки перспективності бадмінтоністів 12-14 
років (табл. 1).

Складовими частинами розроблених аналітичних 
моделей були показники функціональної, фізичної 
і психофізіологічної підготовленості спортсменів-
бадмінтоністів 12-14 років.

У бадмінтоні результат у значній мірі визначається 
функціональним станом дихальної, серцево-судинної 
та сенсорної систем, які у моделі представлені показ-
никами ЖЄЛ, пробою за Квергом та бінокулярністю 
зору.

Досягнення у спорті визначаються взаємодією ру-
хових якостей. Провідними здібностями у бадмінтоні 
є координаційні, швидкісно-силові та швидкісні. Далі 
за істотним відставанням фізичних якостей відзначе-
но витривалість [12]. У прогнозній моделі ці якості 
оцінюються за допомогою таких тестів, як метання 
тенісного м’яча на дальність (із в.п. сід, ноги нарізно), 
проба Яроцького, стрибок у довжину з місця, тест 
Дитріха та реакція вибору рухів, тест Купера.

Серед психологічних якостей у бадмінтоністів 
переважають мислення та увага [12].

Аналізуючи рівняння регресії (табл. 1) необхід-
но відмітити, що коефіцієнти регресії у всіх віково-

статевих групах мають різні значення, а тому і різний 
вплив показників на результат змагання.

Так, у хлопців 12, 13, 14 років та у дівчат 14 років 
найбільший вплив має ЖЄЛ. У дівчат 12, 13 років жит-
тєва ємність легенів займає друге місце серед інших 
показників. Крім того, спостерігається збільшення 
цього показника у віковому аспекті як у бадмінтоніс-
тів, так і у бадмінтоністок. Це пояснюється особли-
востями гри у бадмінтон та на думку шведських тре-
нерів ЖЄЛ висококваліфікованих бадмінтоністів не 
повинна відрізнятися від ЖЄЛ лижника гонщика [5].

Бінокулярність зору та метання тенісного м’яча на 
дальність (із в.п. сід, ноги нарізно) у дівчат 12 та 13 
років (відповідно) найбільше впливають на результат 
змагальної діяльності.

На другій позиції у хлопців 12, 14 років знаходить-
ся проба Яроцького, 13 років – проба за Квергом; у 
дівчат 14 років – метання тенісного м’яча на дальність 
(із в.п. сід, ноги нарізно).

Необхідно відмітити, що з віком як у хлопців, так 
і у дівчат збільшується коефіцієнт регресії у тестах, 
які оцінюють переключення уваги. Це обумовлено 
стажем занять бадмінтоном, збільшенням техніко-
тактичних дій спортсменів у змаганнях, що потребує 
більшої концентрації уваги.

Таким чином, такі рівняння дозволять тренеру 
кількісно оцінити ступінь впливу кожного модельного 

Таблиця 1
Моделі перспективних можливостей бадмінтоністів 12-14 років

Стать
Вік, 
ро-
ків

Рівняння моделі R R² F

Х
ло

пц
і

12
Y = 101,689 – 0,293х1 – 2,002х2 + 0,059х3 + 0,147х4 – 

0,270х5 – 0,395х6 – 0,106х7 – 0,006х8 + 0,013х9 + 0,007х10       0,952 0,907 13,600

13
Y = 76,678 – 0,549х1 – 2,1263х2 + 0,200х3 + 0,059х4 – 

0,110х5 – 0,150х6 – 0,058х7 – 0,004х8 + 0,026х9 + 0,035х10       0,945 0,893 9,215

14
Y = 45,502 – 0,005х1 – 3,531х2 + 0,164х3 + 0,592х4 – 

0,083х5 – 0,646х6 – 0,253х7 – 0,003х8 + 0,008х9 + 0,109х10       0,936 0,876 7,767

Д
ів

ча
та

12
Y = 44,657 – 0,136х1 – 0,573х2 + 1,542х3 + 0,092х4 – 

0,372х5 – 0,515х6 – 0,022х7 – 0,007х8 + 0,017х9 + 0,013х10          0,939 0,882 9,002

13
Y = 51,016 – 0,016х1 – 1,838х2 + 0,880х3 + 0,109х4 – 

2,077х5 – 0,184х6 – 0,083х7 – 0,002х8 + 0,025х9 + 0,005х10 0,916 0,839 5,746

14
Y = 88,373 – 0,051х1 – 8,099х2 + 0,304х3 + 0,149х4 – 

0,930х5 – 0,275х6 – 0,099х7 – 0,003х8 + 0,006х9 + 0,127х10 0,969 0,939 21,417

Примітка:
X1 – проба за Квергом;
X2 – ЖЄЛ, л;
X3 – бінокулярність зору;
X4 – тест Дитріха (реакція вибору рухів), см;
X5 – метання тенісного м’яча на дальність (із в.п. сід, ноги нарізно), м;
X6 – проба Яроцького, с;
X7 – стрибок у довжину з місця, см;
X8 – тест Купера, м;
X9 – тест Ліппмана, с;
X10 – переключення уваги, с.
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параметра на результат, тим самим побудувавши тре-
нувальний процес найбільше ефективно.

Загальна оцінка перспективності можливостей 
спортсменів.

Комплексне обстеження спортсменів завершуєть-
ся підведенням загальної оцінки, що характеризує 
перспективні можливості бадмінтоністів 12-14 років 
у досягненні високих спортивних результатів.

Загальна оцінка розраховується за такою формулою:

І П = 18
minmax

min
+



 ×

−
−

YY
YY

,

де ІП – індекс перспективності у балах.
Ця формула шкального масшабіровання, яка ши-

роко представлена у математиці, приводить будь-який 
діапазон зміни ознаки до відрізка від нуля до одиниці. 
У нашій роботі вона модифікована до відрізка від нуля 
до дев’яти з метою адаптації до дев'ятибальній шкалі.

При спортивному відборі для оцінки тестових ви-
пробувань використовують різноманітні шкали. Най-
більш інформативною фахівці [11, 13, 16] вважають 
дев’ятибальну шкалу.

Наступний етап дослідження був пов’язаний з пе-
реведенням кількісних значень прогнозної оцінки у 
бали (табл. 2).

Основними відмінностями системи від наявних 
аналогів є цифрова та якісна оцінка перспективності 
спортсменів 12, 13, 14 років до демонстрації високих 
результатів, використання моделей, дає можливість 
оцінити руховий потенціал спортсмена у цілому, пе-
редбачає надання рекомендацій з організації трену-
вального процесу на наступних етапах підготовки

Висновки.
Однією із важливих метрологічних технологій 

прогнозування схильності дитини до спортивної ді-
яльності є використання регресійного аналізу.

Наведено рівняння множинної регресії для оцінки 
перспективності бадмінтоністів 12-14 років.

Значущість коефіцієнтів регресії окремих показників 
дозволяють індивідуалізувати тренувальний процес бад-
мінтоністів та орієнтувати їх на підготовку до змагань.

Перспективи подальших досліджень проблеми 
пов’язані з розробкою науково-обґрунтованої системи 
оціночних шкал за функціональними, педагогічними 

та психофізіологічними показниками бадмінтоністів 
на різних етапах багаторічної підготовки.
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Таблиця 2
Межи відхилень індексу перспективності дев’ятибальної шкали оцінок тестових результатів

Кількісна
оцінка, бали  Якісна оцінка здібностей Межі відхилень для індексу 

перспективності
9 Обдаровані < 1,5
8 Супер здібні 1,5 – 2,5
7 Дуже здібні 2,5 – 3,5
6 Здібні 3,5 – 4,5
5 Середні здібності 4,5 – 5,5
4 Незначні здібності 5,5 – 6,5
3 Низькі здібності 6,5 – 7,5
2 Дуже низькі здібності 7,5 – 8,5
1 Відсутність здібностей 8,5 >
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Charakterystyka uszkodzeń ciała występujących  

u młodych narciarzy biegowych
Dariusz Boguszewski, Joanna Niemczyk, Jakub Adamczyk
Zakład Rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Annotation:
Boguszewski Dariusz, Ni-
emczyk Joanna, Adamczyk 
Jakub. Characteristics of 
injuries among young cross-
country skiers. 
Introduction. The aim of this 
study was to develop informa-
tion about injuries in cadet and 
junior cross-country skiers. 
Material and methods. Fifty 
female (n=21) and male (n=29) 
competitors from Podhale 
were in research group. Ski-
ers completed questionnaire. 
The questions concerned the 
location of injuries, types of 
injuries, methods of treatments 
and rehabilitation and recovery 
exercises.    
Results. The most frequent in-
jury in the research group was 
bruises, cuts and sprains and 
muscle strain. Few people had 
suffered broken bones and 
muscle ruptures. The most of 
the skiers suffered knee inju-
ries. As a treatment PRICEMM 
procedure has been intro-
duced. The main method of re-
covery was rest from training.  
Conclusions. No correlation 
was found epidemiology of in-
juries and the treatment, gen-
der, age, level of sport and the 
number of starts of the season. 
Sports training and recovery 
should be similar In each group 
(female and male competitors). 
Players starting considerably 
more likely to devote less time 
to treatment and improvement 
of injury.

Богущевскі Д., Немчук І., Адамчук Я. 
Характеристика ушкоджень тіла в 
молодих лижників. 
Вступ. Метою роботи була інформація про 
травми тіла, які можуть бути у спортсменів 
– професійних та підготовчих груп, що 
займаються біговими лижами. 
Матеріали і методи: досліджувана 
група становила 50 спортсменок (n=21) 
і спортсменів (n=29) з подгалянських 
спортивних клубів, які займаються біговими 
лижами. Учасники досліджень заповнили 
авторську анкету, в котрій відповідали на 
питання, що стосуються локалізації і видів 
травм тіла, методів лікування і реабілітації, 
а також виконаних вправ у процесі 
виздоровлення.
Результати: виконані дослідження 
показали, що найбільш частими видами 
травм в досліджуваній групі були: забої, 
різані рани і також розтягнення м’язів 
та вивихи. У небагатьох досліджуваних 
було також надірвання м’язів і переломи 
кісток. Місцем пошкодження найчастіше 
є колінний суглоб. Найменше опитуваних 
мали пошкодження шиї, голови і хребта. 
В більшості досліджуваних впроваджено 
процедури за методом PRICEMM. Серед 
досліджуваних майже половина жінок і 
кожний третій чоловік вказали на звільнення 
від змагань, як один з головних елементів 
лікувальних процедур.
Висновки: не виявлено залежності 
епідеміології пошкоджень та лікувальних 
процедур від статі, віку та рівня розвитку 
спортсмена і кількості виступів у сезоні. 
Тренувальний та реабілітаційний процес 
повинен бути однаковим, незалежно від 
тренувальних груп, статі чи віку. Спортсмени, 
котрі частіше беруть участь у змаганнях, 
менше часу приділяють лікуванню та 
відновленню форми.

Богущевски Д., Немчук И., Адамчук Я. Ха-
рактиристика повреждений тела у моло-
дых лыжников. 
Введение. Цель работы – получение инфор-
мации о травмах тела, которые могут быть у 
спортсменов профессиональных и подгото-
вительных групп, занимающихся беговыми 
лыжами. 
Материалы и методы: исследуемая группа 
составляла 50 спортсменок (n=21) и спор-
тсменов (n=29) с подгалянских спортивных 
клубов, которые занимаются беговыми лы-
жами. Участники исследований заполнили 
авторскую анкету, в которой отвечали на 
вопросы, касающиеся локализации и видов 
травм тела, методов лечения и реабилита-
ции, а также выполненных упражнений, в 
процессе выздоровления.
Результаты: выполненные исследования по-
казали, что наиболее частыми видами травм 
в исследуемой группе были: забои, резаные 
раны и также растяжения мышц и вывихи. В 
немногих исследуемых был также надрыв 
мышц и переломы костей. Наиболее частым 
местом повреждения является коленный су-
став. Менее всего опрашиваемых имели по-
вреждения шеи, головы и позвоночника. Для 
большинства исследуемых применены про-
цедуры по методу PRICEMM. Среди иссле-
дуемых почти половина женщин и каждый 
третий мужчина указали на освобождение от 
соревнований, как один из главных элемен-
тов лечебных процедур.
Выводы: не обнаружены зависимости эпи-
демиологии повреждений и лечебных про-
цедур от пола, возраста и уровня развития 
спортсмена и количества выступлений в се-
зоне. Тренировочный и реабилитационный 
процесс должен быть одинаковым, незави-
симо от тренировочных групп, пола или воз-
раста. Спортсмены, которые чаще принима-
ют участие в соревнованиях, менее времени 
уделяют лечению и возобновлению формы.

Keywords:
cross-country skiing, injuries, 
prevention.

лижний спорт, ушкодження тіла, профі-
лактика.

лыжный спорт, повреждение тела, профи-
лактика.

Wprowadzenie.1

Narciarstwo biegowe, uważane za najbezpieczniejszy 
ze sportów zimowych, zdobywa coraz więcej zwolenników 
zarówno wśród młodzieży, jak i osób starszych [1]. 

Rosnąca popularność narciarstwa biegowego i coraz 
wyższy poziom sportowy zawodników wpływa również na 
udoskonalania technologiczne. Stosowanie coraz lepszych 
smarów, produkowanie nart z lekkiego tworzywa oraz 
dobre przygotowanie tras, przekłada się na uzyskiwane 
przez zawodników prędkości (dochodzące do 60-80 
km/h). Ma to swoje odzwierciedlenie w częstotliwości 
występowania urazów, które wprawdzie rzadziej niż w 
innych dyscyplinach, ale również występują [1].

Rozwój rehabilitacji oraz jej rola w medycynie 
sportowej, umożliwia sportowcom szybki powrót do 
startów po doznanej kontuzji. Dlatego też istotne jest, 
aby młodzi zawodnicy mieli zapewnioną fachową 
opiekę ze strony fizjoterapeuty ściśle współpracującego 
z całym sztabem szkoleniowym. Ważnym elementem jest 
© Dariusz Boguszewski, Joanna Niemczyk,  
    Jakub Adamczyk, 2011

wiedza o rodzajach najczęściej występujących urazach, 
która umożliwi prowadzenie działań profilaktycznych 
oraz prawidłową edukację pacjenta, w celu uniknięcia 
podobnych przypadków w przyszłości [2-5].

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie 
informacji o częstości występowania i rodzajach 
uszkodzeń ciała u młodych narciarzy biegowych. Podjęto 
również próbę rozpoznania podstawowych metod leczenia 
i rehabilitacji w badanej grupie.

Materiał i metody.
Grupę badaną stanowili sportowcy uprawiający 

(co najmniej 3 lata) narciarstwo biegowe. Przebadano 
21 kobiet i 29 mężczyzn, w wieku od 14 do 23 lat, z 
podhalańskich klubów oraz szkół sportowych. Staż 
treningowy zawodników wynosił od 3 do 11 lat (średnio 
5,5), natomiast średnia liczba startów w sezonie 21,4. 
Trzynaścioro zawodników posiadało mistrzowską lub 
pierwszą klasę sportową (pozostali drugą). Średnia 
masa ciała badanych wyniosła 54,5 kg – kobiety i 68,1 
– mężczyźni, zaś wzrost 165,5 cm – kobiet i 177,4 
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– mężczyźni. Zawodnicy trenowali średnio 6,1 razy 
w tygodniu po dwie godziny. Charakterystyka grupy 
znajduje się  w tabeli nr 1.

Zawodnicy wypełnili autorską ankietę, która 
obejmowała informacje dotyczące przebytych urazów od 
początku kariery oraz w ostatnim sezonie, zastosowanego 
leczenia, treningu wprowadzającego po doznanej kontuzji, 
a także obecnego stanu ich zdrowia. 

Ankieta składała się z 39 pytań. Pierwsza jej część 
dotyczyła informacji ogólnych na temat m.in. klasy 
sportowej, stażu treningowego oraz liczby startów w 
sezonie. Pytania o urazowość wśród narciarzy biegowych 
obejmowały okres całej kariery zawodniczej oraz 
szczegółowo ostatniego sezonu. Badani musieli wskazać 
rodzaj urazu, jego dokładną lokalizację, a także podać 
wszystkie części ciała, które uległy obrażeniom na nartach 
biegowych. Jedno z pytań dotyczyło również techniki 
narciarskiej przy, której doszło do ostatniej kontuzji oraz 
przeprowadzonej lub braku rozgrzewki przed startem 
Ankietowani musieli wskazać czas trwania ewentualnej 
przerwy w treningach, a także określić ćwiczenia 
wykonywane zarówno w okresie zimowym i letnim po 
doznanej kontuzji. Odpowiedzi obejmowały ćwiczenia 
charakterystyczne dla narciarstwa biegowego, jak również 
zajęcia na pływalni i siłowni. Ostatnia część poświęcona 
była ogólnemu stanu zdrowia badanych. Pytania 
dotyczyły przebytych chorób w ostatnich miesiącach oraz 
ewentualnego przyjmowania leków. Ankietowani mieli 
również możliwość zgłoszenia dolegliwości bólowych, 
które wystąpiły w ostatnim półroczu, z określeniem 
konkretnej lokalizacji miejsca bólu.

  Uzyskane dane wpisano do arkuszy kalkulacyjnych 
Excel, gdzie obliczono średnie arytmetyczne i odchylenia 
standardowe. Różnice pomiędzy poszczególnymi 
parametrami i zależności pomiędzy grupami i cechami 
określono za pomocą testów T-studenta i chi-kwadrat. Na 
wykresach podano uśrednione dane. 

Wyniki
Większa część ankietowanych (84%), zarówno kobiet 

jak i mężczyzn, wskazała kolano jako najczęściej ulegającą 
uszkodzeniu część ciała, od momentu rozpoczęcia kariery. 
Na kolejnych miejscach znalazły się: ręka, łokieć oraz 
stopa. Badania nie wykazały istotnych różnic pomiędzy 
częstotliwością występowania tych uszkodzeń u mężczyzn 
i kobiet. Najrzadziej zawodnicy doznawali urazów głowy 
i szyi oraz kręgosłupa (ryc. 1). 

Przedstawione wyniki były zbieżne z odpowiedziami 
dotyczącymi uszkodzeń w ostatnim sezonie. Ponad 
połowa kobiet (57%) i co trzeci mężczyzna (31%) 
doznało bowiem kontuzji stawu kolanowego. Najmniej 
ankietowanych doznało urazów głowy i szyi oraz 
kręgosłupa. Żaden mężczyzna i jedynie 5% kobiet jako 
miejsce urazu wskazała kręgosłup (ryc. 2).

Biorąc pod uwagę liczbę startów, u większości 
zawodników częściej startujących uszkodzeniu uległa 
stopa. Natomiast urazy kolana dotyczyły narciarzy, 
którzy startowali mniej 16-25 razy w karierze. Najmniej 
doświadczeni zawodnicy częściej niż pozostali wskazali 
ramię, bark oraz szyję.

Przeprowadzone badania wykazały, iż najczęściej 
występującymi rodzajami uszkodzeń w narciarstwie 
biegowym (w badanej grupie) były stłuczenia, rany cięte   

Tabela 1. 
Charakterystyka badanej grupy

Liczebność Średni wiek Średni staż treningowy Średnia liczba startów

Kobiety n=21 16,6 lat 5,6 lat 22,7

Mężczyźni n=29 17,0 lat 6,0 lat 21,9

Ryc. 1. Najczęściej uszkadzane części ciała, od początku  kariery, wskazane przez zawodników.
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(nie powodujące znaczących na przerw w treningach) 
oraz naciągnięcia mięśni i skręcenia. Niewiele badanych 
doznało także naderwania mięśni oraz złamań kości 
(ryc. 3). Podobny wynik uzyskano po przeanalizowaniu 
rodzaju urazów z ostatniego sezonu (ryc. 4). 

Wykazano, iż u większości badanych wdrożono 
postępowanie wg metody PRICEMM. Wśród badanych 
niemal połowa kobiet (43%) oraz co trzeci mężczyzna 
(34%) wskazało odpoczynek od startów jako jeden 
z głównych elementów postępowania leczniczego. 
Również 43% zawodniczek stosowało wcieranie maści i 
żeli w miejsce urazu. Najrzadziej (4% kobiet) stosowano 
unieruchomienie, opatrunki gipsowe oraz odciążenie 
kończyny, co zrozumiałe, ponieważ złamania nie 
zdarzały się, badanym sportowcom, często. Wśród 29 
przebadanych mężczyzn u 24% w ramach postępowania 
leczniczego wykonano opatrunek uciskowy, masaż oraz 
wcieranie maści.

Pomimo, iż większa część ankietowanych oceniła 
swoją sprawność jako bardzo dobrą, badani przyznawali, 
że odczuwają skutki wcześniejszych urazów. Na bóle 

kręgosłupa i grzbietu uskarżało się 43% kobiet i 34% 
mężczyzn. Wśród zawodniczek często wskazywano 
również bóle stawu kolanowego, biodrowego i 
szyi, natomiast u w grupie męskiej dolegliwości 
bólowe dotyczyły także stawu skokowego  oraz  
nadgarstkowego.

Połowa ankietowanych powyżej 19 roku życia 
zgłaszała dolegliwości bólowe pleców, natomiast jedna 
trzecia bóle stawu skokowego. Najmłodsi zawodnicy 
wskazywali także kolano oraz bark. Najprawdopodobniej 
dolegliwości spowodowane były przeciążeniami lub, u 
młodszych narciarzy, błędami w technice biegu.

Przeprowadzona analiza zależności pomiędzy 
rodzajem postępowania leczniczego a grupą treningową 
wykazała, iż odpoczynek od treningów zastosowano 
zarówno w grupie kadetów oraz juniorów. Wcieranie 
maści oraz zabiegi masażu przeprowadzono częściej 
u starszych zawodników, wśród młodszych dotyczyło 
to jedynie 10% badanych. Nieznaczna grupa kadetów 
oraz juniorów zastosowała środki farmakologiczne oraz 
zabiegi fizykoterapeutyczne.

Ryc. 2. Części ciała, które uległy uszkodzeniu w ostatnim sezonie.

Ryc. 3. Rodzaje urazów występujące u narciarzy biegowych.
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Zawodnicy mniej zaawansowani (z drugą klasą 
sportową) częściej z racji kontuzji przerywali trening 
(42%). Zaledwie co trzeci (29%) narciarz z mistrzowską  
lub pierwszą klasą sportową musiał z powodu urazu 
przerwać trening. Grupy różniły się też (choć nieistotnie) 
sposobem leczenia urazów, zabiegi fizykoterapeutyczne 
na przykład były stosowane  tylko w grupie bardziej 
zaawansowanej. 

Czynnikiem różnicującym czas zastosowanej przerwy 
oraz czas treningu wprowadzającego po doznanej 
kontuzji była liczba (częstotliwość) startów w zawodach. 
Narciarze więcej startujący, znacznie szybciej wznawiali 
treningi (p=0,051) i krócej trenowali ze zmniejszonymi 
obciążeniami (p=0,025), niż ich mniej doświadczeni 
koledzy (ryc. 5).

Zawodnicy najwięcej startujący w zawodach 
znacznie częściej byli poddawani zabiegom masażu 
oraz stosowali różne opatrunki. Byli też grupą 
(jedyną  z wyodrębnionych), która przyjmowała 
środki farmakologiczne. Najprawdopodobniej było to 

spowodowane próbą skrócenia czasu rekonwalescencji 
do minimum.

Różnice potwierdza również analiza wyników pod 
względem podziału na grupy sportowe (kadetki, kadeci, 
juniorki i juniorzy). Treningi z mniejszą intensywnością 
odbywały się przede wszystkim w grupie juniorów 
(kobiety i mężczyźni). Natomiast przerwę w treningach 
stosowano częściej i dłużej w młodszych grupach 
wiekowych. 

Elementami zastosowanego treningu wprowadzającego 
u większości badanych był trucht, zajęcia na siłowni, 
trening właściwy z mniejszą intensywnością oraz ćwiczenia 
na gumach (ekspandorach). Co dziesiąty ankietowany 
przed przystąpieniem do właściwego treningu po urazie 
realizował ćwiczenia na trenażerach oraz zajęcia na 
pływalni. Jedynie 5% zawodniczek i zawodników 
stosowało Nordic Walking jako formę rehabilitacji. Nie 
wykazano istotnych różnic w przeprowadzonym treningu 
między kobietami i mężczyznami.

Ryc. 4. Rodzaje uszkodzeń ciała, które wystąpiły w ostatnim sezonie.

Ryc. 5. Przerwa w treningu i czas treningu wprowadzającego w zależności  
od liczby startów w zawodach (średnio w dniach).
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Dyskusja
Z przeprowadzonych badań wynika, iż jednymi 

z najczęściej występujących urazów w narciarstwie 
biegowym (w badanej grupie) były: stłuczenia, otarcia, 
naciągnięcia mięśni oraz skręcenia. Tego typu kontuzje 
występują równie często w innych dyscyplinach 
wytrzymałościowych, takich jak: piłka nożna oraz 
lekkoatletyczne biegi długodystansowe [6].

Narciarstwo biegowe, uważane za jeden z najmniej 
niebezpiecznych sportów, niezbyt często staje się 
podmiotem badań naukowych, co przekłada się na 
niewielką liczbę dostępnych doniesień (dotyczących 
biegów narciarskich) w fachowej literaturze metodyczno-
naukowej [7]. 

W narciarstwie biegowym rzadziej występują urazy niż 
przykładowo w piłce nożnej. Należy pamiętać jednak, że 
duża liczba badań, prowadzonych szczególnie w Europie, 
nad urazowością w tej grze sportowej spowodowana jest 
głównie jej popularnością. Z odmienną sytuacją mamy 
do czynienia w innych regionach świata. Przykładowo w 
Nigerii, w Afryce Zachodniej piłka nożna pod względem 
częstotliwości kontuzji znajduje się dopiero na szóstym 
miejscu. Pierwsze miejsce zajmuje lekkoatletyka, której 
urazy uważane są na naszym kontynencie za mniej 
poważne [8].

Biorąc pod uwagę fakt, że szczególnie po ostatnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver i wielkich 
sukcesach polskich sportowców (w tym głównie Justyny 
Kowalczyk), zainteresowanie narciarstwem biegowym 
rośnie. Należy zatem zapewnić zawodnikom i młodym 
adeptom nart, fachową pomoc medyczną. Przeprowadzone 
(w ramach niniejszej pracy) badania wykazały, iż 
formą leczenia u znacznej części ankietowanych było 
stosowanie maści i przerwa w treningu. Przy lżejszych 
urazach jest to rodzaj uzupełnienia terapii, jednak u wielu 
przebadanych osób stanowił przewodni element leczenia. 
Najprawdopodobniej wynika to z niewystarczającego 
finansowania klubów (kadr regionów, kadr narodowych). 
Efektem tego są samodzielnie podejmowane decyzje 
przez zawodników dotyczące przebiegu oraz rodzaju 
postępowania po doznanym urazie.

Podobnie jak we wspomnianych dyscyplinach 
(piłce nożnej i lekkoatletyce), na zwiększenie ryzyka 
wystąpienia kolejnej kontuzji w narciarstwie biegowym 
wpływa brak pełnego wyleczenia po poprzednim 
uszkodzeniu [9]. Zastanawiający jest fakt, iż większość 
narciarzy biegowych o dużej liczbie i częstotliwości 
startów, znacznie szybciej wraca po doznanym urazie do 
treningów oraz nie zmniejsza ich intensywności.  Może 
być to wynikiem pewnego rodzaju presji oraz oczekiwań 
związanych z poszczególnymi zawodnikami, a także 
braku edukacji i odpowiedniego zaplecza medycznego. 
Chęć startowania i rywalizacji z najlepszymi w 
kolejnych zawodach (nierzadko o wysokiej randze), 
wpływa na intensywność treningu, wynikiem czego 
jest wzrost ryzyka ponownego wystąpienia urazu 
[9]. Istotne jest, aby młodzi zawodnicy, rozwijali się 
prawidłowo i nie musieli z powodu powtarzających 
się urazów przedwcześnie zakończyć kariery. Stały 
kontakt trenera z fizjoterapeutą oraz wspólne decyzje 

dotyczące powrotu do startów zniwelowałyby tego 
typu ryzyko [9]. 

Wydarzenia związane z ostatnimi Igrzyskami 
Olimpijskimi (w Vancouver) dowodzą, że nawet 
najlepszym narciarzom zdarzają się nieprzewidziane, 
zaskakujące kontuzje. Ich przyczyną może być np. 
niedostateczne przygotowanie trasy – jak to miało miejsce 
w Kanadzie. Wypadek Słowenki Petry Majdic, w wyniku 
którego złamała cztery żebra, uszkodziła miednicę 
oraz opłucną potwierdza, że w narciarstwie biegowym 
występują również poważne urazy. Należy podkreślić, że 
do zdarzenia  doszło już w trakcie treningu.

Znaczna część badanych oceniła swoją sprawność 
fizyczną, jako bardzo dobrą. Jednak równie liczna grupa 
osób przyznała, iż w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy 
odczuwała częste dolegliwości bólowe, głównie pleców. 
Ma to swoje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych 
w Szwecji, które dowodzą, iż zawodnicy pomiędzy 16 a 
21 rokiem życia znacznie częściej uskarżają się na tego 
typu dolegliwości szczególnie, niż ich rówieśnicy nie 
jeżdżący na nartach [9]. Najprawdopodobniej jest to 
spowodowane powtarzającym się ruchem przeprostu w 
fazie odbicia oraz zgięcia i wyprostu w fazie podwójnego 
odepchnięcia [9]. 

Istotą przeprowadzonych badań (w ramach niniejszej 
pracy) było zwrócenie uwagi nie tylko na rodzaje 
występujących kontuzji w narciarstwie biegowym, ale 
również na potrzebę działań mających na celu zapewnienie 
młodym zawodnikom jak najlepszych warunków do 
rozpoczęcia (i kontynuowania) kariery. Prawdopodobnie 
niewystarczające finansowanie klubów (czy kadr 
młodzieżowych) może w dużej mierze przyczynić 
się do problemów zdrowotnych narciarzy, chociażby 
poprzez, wspomniany już wcześniej, ograniczony dostęp 
do wykwalifikowanej opieki medycznej. Naturalnie 
sposób przeprowadzania treningu zależy od trenera, ale 
biorąc pod uwagę fakt większej liczy osób na zajęciach, 
podejście do zawodnika powracającego po kontuzji może 
być mniej zindywidualizowane niż powinno. Prawidłowa 
edukacja oraz wdrożenie postępowania profilaktycznego 
ułatwiłoby pracę zarówno narciarzom, jak i ich trenerom. 
Szkoleniowcy poprzez kontakt z fizjoterapeutami powinni 
mieć pewność co do stanu zdrowia swoich podopiecznych, 
szczególnie tych wznawiających treningi po urazie.     

Podsumowanie i wnioski
Uszkodzenia ciała zdarzają się sportowcom 

uprawiającym każdą dyscyplinę. Istotne jest zapewnienie 
zawodnikom fachowej pomocy medycznej po doznanej 
kontuzji. Stały kontakt fizjoterapeuty z trenerem 
powinien umożliwić zawodnikowi szybki powrót do 
startów w zawodach (po doznanej kontuzji), ale nie 
dopuścić do przedwczesnego wdrażania w trening o 
dużych obciążeniach. Zadaniem sztabu szkoleniowy 
(i medycznego) jest też zapewnienie odpowiedniej 
profilaktyki, aby ryzyku wystąpienia urazu (szczególnie 
powtórnego) zminimalizować.    

Z przeprowadzonych badań wysnuto następujące 
konkluzje:

Wykazano, iż wśród narciarzy biegowych najczęściej 
dochodzi do stłuczeń, ran ciętych, naciągnięć mięśni oraz 
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skręceń. Najczęściej zaś obrażeniom ulegały: kolano, 
ręka, stopa oraz łokieć i bark. Na te elementy więc (części 
ciała i rodzaje urazów) należałoby zwrócić uwagę w 
profilaktyce. 

Nie wykazano zależności epidemiologii urazów oraz 
postępowania leczniczego, od płci, wieku, poziomu 
sportowego oraz liczby startów w sezonie. Proces 
treningowy i rehabilitacyjny powinien być zatem podobny 
niezależnie od grup ćwiczebnych, płci, czy wieku.

W ramach postępowania leczniczego po doznanej 
kontuzji, u zawodników najczęściej wdrażano postępowanie 
według metody PRICEMM, odpoczynek od treningów 
i startów oraz wcieranie maści i żeli. Wprowadzenie 
większej liczby zabiegów fizjoterapeutycznych mogłoby 
uczynić proces leczenia i powrotu do sportu szybszym i 
bardziej efektywnym. 
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Annotation:
Jozefowsky Peter, Bolach Bar-
tosz, Prystupa Tetyana. The 
analysis of functional capac-
ity of people with tetraplegia 
during the 1st level of the Ac-
tive Rehabilitation camp. The 
aim of the study was to analyze 
functional capacity during the 1st 
level of the Active Rehabilitation 
camp of people after spinal cord 
injury (SCI) in cervical segment. 
The individual functional indica-
tors as: self-service, sphincter 
control, mobility, locomotion 
and communication have been 
analyzed. The study included 
30 men with SCI in cervical seg-
ment (C5-C6 and C6-C7 level) and 
in age of 18-45. The clinimetric 
scale for functional rating of neu-
rological patients  – The Func-
tional Indicator “Repty” was used 
in the study. The test were con-
ducted twice: immediately before 
the beginning of the camp and 
after. An improvement in func-
tional capacity occurred among 
all respondents during the 1st 
level of the AR camp. The great-
est improvements concerned the 
mobility and self-service, smaller 
improvement occurred in locomo-
tion and sphincter control. There 
was no significant improvement 
in level of communication. 

Юзефовский Петро, Болях Бартош, При-
ступа Тетяна. Аналіз функціональної 
ефективності серед інвалідов-
тетраплегиків під час табору I рівня 
Активної Реабілітації. У статті проводи-
тися аналіз функціональної ефективності 
серед інвалідів з ушкодженнями спинного 
мозку (тетраплегія) у шийній частині під час 
експерименту 1 рівня Активної Реабілітації 
(АР). У статті досліджувалися наступні 
функціональні параметри: самообслуго-
вування, контроль сфінктерів, мобільність 
(перехід з ліжка на інвалідну коляску, і 
т.д.), пересування на інвалідній колясці, 
а також словесний зв'язок. Дослідження 
проводилося на групі 30 чоловіків з ушкод-
женням спинного мозку (тетраплегією) на 
шийній частині на рівні C5-C6 і C6-C7 у 
віці від 18 до 45 років. У дослідженні за-
стосовувалася клініметрична шкала, яку 
використовують для функціонального 
аналізу неврологічних захворювань 
(Функціональний Індекс “Repty”). 
Дослідження проводилося двічі: безпо-
середньо перед початком табору й після 
його закінчення. У результаті експери-
менту було зафіксоване поліпшення 
функціональної ефективності серед всіх 
учасників експерименту. Найкращих 
результатів удалося досягти в області 
руху й самообслуговування. Незначне 
поліпшення зафіксоване в сфері пере-
сування на інвалідній колясці й контролю 
сфінктерів. Прогрес не був відзначений в 
області спілкування й словесного зв'язку.

Юзефовский Петр, Болях Бартош, При-
ступа Татьяна. Анализ функциональ-
ной эффективности среди инвалидов-
тетраплегиков во время табора I уровня 
Активной Реабилитации. В статье прово-
диться анализ функциональной эффектив-
ности среди инвалидов с повреждениями 
спинного мозга (тетраплегия) в шейной части 
во время эксперимента 1 уровня Активной 
Реабилитации (АР). В статье исследовались 
следующие функциональные параметры: 
самообслуживание, контроль сфинктеров, 
мобильность (переход с кровати на инва-
лидную коляску, и т.д.), передвижения на 
инвалидной коляске, а также словесная 
связь. Исследование проводилось на группе 
30 мужчин с повреждением спинного мозга 
(тетраплегией) на шейной части на уровне 
C5-C6 и C6-C7 в возрасте от 18 до 45 лет. В 
исследовании применялась клиниметриче-
ская шкала, которую используют для функ-
ционального анализа неврологических забо-
леваний (Функциональный Индекс “Repty”). 
Исследование проводилось дважды: непо-
средственно перед началом табора и после 
его окончания. В результате эксперимента 
было зафиксировано улучшение функцио-
нальной эффективности среди всех участ-
ников эксперимента. Наилучших результатов 
удалось достичь в области движения и само-
обслуживания. Незначительное улучшение 
зафиксировано в сфере передвижения на 
инвалидной коляске и контроля сфинктеров. 
Прогресс не был отмечен в области обще-
ния и словесной связи.

Keywords:
Active Rehabilitation, tetraplegia, 
functional efficiency.

Активна Реабілітація, тетраплегія, 
функціональна ефективність.

Активная Реабилитация, тетраплегия, 
функциональная эффективность.

Wprowadzenie.1

Jednym z najważniejszych  problemów współczesnej 
cywilizacji jest wzrost liczby wypadków, w tym także 
urazów rdzenia kręgowego (URK), które bardzo często 
prowadzą do trwałych zmian fizycznych: porażenia mięśni 
oraz zniesienia wszystkich rodzajów czucia poniżej 
poziomu uszkodzenia. Porażenie czterokończynowe 
(tetraplegia), w następstwie URK w odcinku szyjnym 
jest bez wątpienia jednym z najcięższych rodzajów 
niepełnosprawności. Decyduje tu w głównej mierze 
zaburzona funkcja rąk. Osoba z takim uszkodzeniem, 
przebywająca na wózku inwalidzkim, pozbawiona 
możliwości wykonywania prostych czynności 
codziennych, pozostaje zupełnie bezradna, zdana na 
opiekę otoczenia, które często nie jest w stanie zapewnić 
całodobowej opieki [1].

Poprawa funkcjonalna pacjentów po URK jest 
zasadniczym celem terapii usprawniającej. Zależy ona od 
wielu czynników, z których najbardziej istotne znaczenie mają: 
stopień uszkodzenia rdzenia kręgowego, zakres uzyskanej 
podczas leczenia poprawy neurologicznej, wiek chorego, 
intensywność oraz termin podjęcia usprawniania [2].

W postępowaniu standardowym fizjoterapia często 
nie uwzględnia nauki czynności samoobsługowych dnia 
© Piotr Józefowski, Bartosz Bolach, Tetyana Prystupa, 2011

codziennego osób z tetraplegią, koncentrując swoje 
działania na poprawę siły mięśniowej i zakresów ruchów. 
Limitowany dostęp do specjalistycznych ośrodków oraz 
bariery architektoniczne dodatkowo uniemożliwiają 
osobom po URK pełną rehabilitację. Kompleksowe 
rozwiązanie problemów rehabilitacyjnych tetraplegików 
musi wychodzić więc poza przyjęty system lecznictwa 
krajowego i korzystać ze wsparcia rehabilitacji 
środowiskowej.

System Aktywnej Rehabilitacji (AR) w Polsce, 
od 1988 roku prowadzony przez Fundację Aktywnej 
Rehabilitacji (FAR), umożliwia osiągnięcie wysokiego 
poziomu sprawności samoobsługowej i lokomocyjnej 
osób po URK. Fundacja powstała z myślą o osobach po 
URK, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a swoje 
działania prowadzi głównie przez niepełnosprawnych 
instruktorów. AR uzupełnia standardową fizjoterapię 
uszkodzeń rdzenia kręgowego prowadzoną w Zakładach 
Opieki Zdrowotnej, wypełnia lukę między leczeniem a 
powrotem do życia w społeczeństwie i niejednokrotnie 
determinuje efekt końcowy kompleksowej rehabilitacji 
tej grupy osób niepełnosprawnych [3,4,5].

W systemie AR jako środki do osiągania celów 
została obrana aktywność samoobsługowa i trening 
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sportowy. Prowadzone treningi oparte są na pięcioboju 
AR: pływaniu, łucznictwie, tenisie stołowym, treningu 
ogólnokondycyjnym oraz jeździe na wózku inwalidzkim. 
Są to dyscypliny sportowe przeniesione z systemy 
szwedzkiego celem rehabilitacji osób po URK poprzez 
sport. Dyscypliny te kształtując siłę, wytrzymałość i 
koordynację ruchową podnoszą sprawność ogólną i 
funkcjonalną [6].

Proponowany przez FAR proces rehabilitacji przebiega 
w trzech etapach: informacyjnym, usprawniania na 
obozach oraz tworzenia lokalnych grup terenowych.

Pierwszym etapem jest rekrutacja. Instruktorzy 
pierwszego kontaktu AR, osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich wyszukują w szpitalach i placówkach 
rehabilitacyjnych osób będących we wczesnym okresie 
po URK. Sprawność funkcjonalna oraz wiedza instruktora 
jest dużym wsparciem dla pacjenta. Jest on przykładem, 
że mimo niesprawności, można funkcjonować w rodzinie 
i społeczeństwie.

Obozy AR są drugim etapem procesu rehabilitacji 
FAR. Ukierunkowane są na opanowanie przez chorego 
umiejętności z zakresu samoobsługi oraz poruszania się 
na wózku inwalidzkim. Obozy (12 dniowe) mają charakter 
sportowy i dzielą się na obozy I i II stopnia. Obozy I 
stopnia (wprowadzające) przeznaczone są dla osób po 
rehabilitacji szpitalnej i ambulatoryjnej. Mają za zadanie 
ukazać uczestnikowi możliwości funkcjonowania na wózku 
inwalidzkim i poprawić sprawność funkcjonalną. Obozy II 
stopnia (rozwijające) są kolejnym etapem w usprawnianiu 
osób po URK. Dają możliwość doskonalenia umiejętności 
zdobytych w czasie pobytu na turnusie wprowadzającym 
oraz treningu sportowego dyscyplin pięcioboju AR [5, 7].

Celem trzeciego etapu jest kontynuacja metod 
wyuczonych w trakcie trwania obozów AR. Zajęcia odbywają 
się w Oddziałach Terenowych na terenie całego kraju.  
Zajęcia w regionie obejmują różne formy zajęć sportowych 
np. piłkę koszykową na wózkach osób z paraplegią, rugby 
na wózkach dla tetraplegików, treningi ogólnokondycyjne, 
technikę  jazdy na wózku i wycieczki [8].

Uczestnictwo w turnusie I stopnia AR, jako 
kontynuacja usprawniania rehabilitacyjnego, powinno 
przypadać najwcześniej 8–9 miesięcy po URK. Pomimo 
iż najlepsze efekty rehabilitacyjne uzyskuje się we 
wczesnym okresie pourazowym, to możliwości poprawy 
stanu funkcjonalnego pacjenta istnieją zawsze. Natomiast 
z praktyki wynika, że osoba zbyt wcześnie skierowana na 
turnus ma większe problemy z opanowaniem niektórych 
czynności ruchowych [9].

W przyjętym modelu szwedzkim osobą prowadzącą 
zajęcia jest instruktor AR poruszający się na wózku, 
będący z uszkodzeniem rdzenia na tej samej wysokości 
co uczestnicy turnusu. W ciągu dnia odbywają się trzy 
1,5 godzinne treningi, oparte na pięciu dyscyplinach 
sportowych AR [3,7]. 

Trening czynności samoobsługowych odbywa się 
poprzez wykorzystanie wszystkich czynności dnia 
codziennego. Instruktor kontroluje wszystkie czynności 
samoobsługowe uczestników: ubieranie i rozbieranie, 
przejście na wózek i łóżko, toaletę, mycie się, kąpiel 
oraz spożywanie posiłków. Czynności te są przez niego 

korygowane i dostosowywane do funkcjonalnych 
możliwości uczestników. Takie postępowanie ma na 
celu nauczenie indywidualnych technik  ułatwiających 
wykonywanie czynności dnia codziennego. Trening 
czynności samoobsługowych jest indywidualny dla 
każdego uczestnika, odbywa się w sposób naturalny i nie 
jest ujęty w określone ramy treningowe [3].

Cel pracy.
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu 

jednorazowego obozu I stopnia AR na sprawność 
funkcjonalną: samoobsługę, mobilność, obsługę zwieraczy 
i  jazdę na wózku inwalidzkim osób z tetraplegią.

Uczestnicy obozu są już po kilkumiesięcznej rehabilitacji 
szpitalnej i ambulatoryjnej, w rokowaniu medycznym po 
tym okresie nie oczekuje się już poprawy neurologicznej 
tych chorych. Jednak z uwagi na występowanie 
mechanizmów kompensacyjnych i adaptacyjnych istnieją 
potencjale możliwości poprawy sprawności funkcjonalnej 
osób tej grupy niepełnosprawnych.

Podjęcie tej tematyki badań oraz ocena skuteczności 
turnusu o stosunkowo krótkim czasie  trwania (12 dni) 
wydaje się zasadne.

Materiał badań.
Materiał badawczy stanowiła grupa 30 mężczyzn 

z rozpoznaniem – tetraplegia, po urazowym URK w 
odcinku szyjnym, uczestników obozów I stopnia AR w 
Zielonej Górze. Przedział wiekowy badanych 18-45 lat, 
średni wiek 29,9 lat,  czas od wystąpienia urazu 9-46 
miesięcy, średnio  24,8 miesiąca. 

Wszystkie badane osoby poruszały się na wózkach 
aktywnych. Ze względu na zakres porażeń wynikający z 
uszkodzenia rdzenia, badane osoby podzielono na 2 grupy. 
Grupę I stanowiły osoby z uszkodzeniem na wysokości 
C5-C6, grupę II osoby z uszkodzeniem na wysokości  C6-
C7. Grupę I stanowiło 14 mężczyzn o średniej wieku 29,9 
lat i średnim czasie od urazu 27,4 miesiąca. Grupę II 16 
mężczyzn o średniej wieku 29,8  lat i średnim czasie od 
urazu 22,2 miesięcy. 

Badania zostały przeprowadzone dwukrotnie: 
bezpośrednio przed turnusem (badanie I) oraz bezpośrednio 
po jego zakończeniu (badanie II).

Metoda badań.
W badaniach zastosowano badanie ankietowe,  oraz 

klinimetryczną skalę do oceny funkcjonalnej osób z 
ubytkami neurologicznymi – Wskaźnik Funkcjonalny 
„Repty” (WFR).

Wskaźnik ten jest modyfikacją Funkcjonalnej Skali 
Niezależności – Functional Independence  Measure (FIM) 
dokonaną przez Oparę [10].

FIM jest 18 częściową, 6 poziomową skalą 
funkcjonalną, przeznaczoną dla oceny pacjentów z 
ubytkami neurologicznymi. W roku 1986 na posiedzeniu 
Amerykańskiego Kongresu Rehabilitacji Medycznej 
i Amerykańskiej Akademii Medycyny Fizykalnej 
uchwalono The Functional Independence Measure, 
jako najdokładniejszą skalę oceny czynności życia 
codziennego. FIM w siedmiostopniowej skali dokonuje 
oceny 18 czynności wchodzących w zakres samoobsługi, 
kontroli nad zwieraczami, poruszania się, lokomocji, 
porozumiewania i świadomości społecznej [11,12, 13].
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Skala FIM charakteryzuje się dużą czułością na zmiany w 
czynnościach samoobsługi [14]. Test wypełnia się w ciągu 20 
min. na podstawie wywiadu i obserwacji. FIM przeznaczony 
jest do oceny funkcjonalnej osób ze schorzeniami 
neurologicznymi, w tym osób po URK [15, 16]. W badaniach 
Fujiwary skala FIM okazała się  trafna i czuła w ocenie 
funkcjonalnej osób po URK w odcinku szyjnym [17].

Modyfikacja FIM dokonana przez Oparę polegała 
na odrzuceniu poziomu dotyczącego „świadomości 
społecznej” (kontakty międzyludzkie, rozwiązywanie 
problemów, pamięć) jako nie poddający się ocenie 
punktowej oraz podwyższeniu progów z jednego do 
dwóch punktów – zamiast punktacji 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
zastosowano punktację 7, 5, 3, 1. Skala ta jest prostsza 
i łatwiejsza w wykonaniu. Minimalna liczba punktów 
WFR wynosi 15 a maksymalna 105 [10].

Wskaźnik Funkcjonalny „Repty” ocenia następujące 
funkcje [10]: 

1. Samoobsługę:  
    – spożywanie posiłków, 
    – higienę osobistą, 
    – kąpiel, ubieranie górnej części  ciała, 
    – ubieranie dolnej części ciała, 
     – toaletę.
2. Obsługę zwieraczy:  
    – obsługę pęcherza (cewnikowanie zewnętrzne), 
     – oddawanie stolca.
3. Mobilność: 
    – przechodzenie łóżko – krzesło – wózek, 
    – siadanie na muszli klozetowej,
     – wchodzenie pod prysznic.
4. Lokomocję:  
    – jazdę na wózku inwalidzkim,
     – poruszanie się na schodach.
5. Komunikację:
    – zrozumienie słuchowe i wizualne, 
     – mowę werbalną.

Punktacja WFR: każdą czynność ocenia się według 
następującej skali:

7 – pełna niezależność (wykonuje szybko i 
bezpiecznie),

5 – umiarkowana zależność (wykonuje samodzielnie, 
ale przez nadzór, asekurację  lub z  użyciem narzędzi 
pomocniczych),    

3 – wymagana pomoc osób drugich,
1 – całkowita zależność.  
Wyniki.
Uzyskane wyniki poddano podstawowej analizie 

statystycznej obliczając średnią arytmetyczną. Do 
określenia istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
wartościami parametrów uzyskanymi bezpośrednio przed 
i po turnusie AR posłużono się nieparametrycznym testem 
kolejności par Wilcoxona (Statistica 9,0). Za istotne 
statystycznie uznano wartości na poziomie p<0,05.

Analizując wyniki sprawności funkcjonalnej 
zaobserwować można istotny wzrost wartości WFR 
między badaniem początkowym i końcowym (ryc. 1, 2). 
W analizie poszczególnych wskaźników funkcjonalnych 
WFR także stwierdza się istotny wzrost w badanych 
grupach we wszystkich obszarach funkcjonowania poza 
komunikacją (ryc. 3).

Na uwagę zasługuje fakt, iż pacjenci z grupy C5-
C6 charakteryzowali się po turnusie AR sprawnością 
funkcjonalną na podobnym poziomie co badani z grupy 
C6-C7 przed turnusem.

Ryc. 3 Wartości średnie wskaźników funkcjonalnych 
WFR w poszczególnych  obszarach   funkcjonowania w 
badaniu początkowym i końcowym w obu grupach

Największa różnica wartości punktowej WFR 
między badaniem początkowym a końcowym występuje 
w obszarze mobilności i samoobsługi, mniejsza w 
zakresie kontroli zwieraczy i lokomocji (tab. 1). Większą 
poprawę ogólnego wyniku WSF stwierdzono u osób z 
uszkodzeniem na wysokości C6-C7 (tab. 2)

Ryc.1 Średnie wartości WFR w obu grupach w 
badaniu początkowym (I) i końcowym (II)

Ryc. 2 Średnie wartości WFR w badaniu początkowym (I) 
 i końcowym (II) z podziałem na wysokość  

uszkodzenia  C5-C6  i C6-C7   
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Tabela 1
Różnice wartości punktowej w poszczególnych obszarach funkcjonowania  

WFR między badaniem  początkowym i końcowym

Wysokość  
uszkodzenia Funkcja Badanie Punktacja WFR Średnia 

różnica
Test Wilcoxona 

(p)Średnia Odch.std

C5-C6

Samoobsługa I 18,29 4,34 5,29 0,0010II 23,57 3,99
Kontrola zwie-

raczy
I 6,00 2,22 1,14 0,0117II 7,14 2,80

Mobilność I 5,57 2,41 3,57 0,0015II 9,14 2,88

Lokomocja I 4,86 1,03 1,14 0,0117II 6,00 0,00

Komunikacja I 13,57 0,85 0,43 0,1088II 14,00 0,00

C6-C7

Samoobsługa I 23,63 6,62 5,56 0,0010II 29,19 4,83
Kontrola zwie-

raczy
I 7,63 2,33 1,38 0,0077II 9,00 1,46

Mobilność I 7,63 4,30 4,88 0,0004II 12,50 3,76

Lokomocja I 5,13 1,02 0,88 0,0180II 6,00 0,00

Komunikacja I 13,75 0,68 0,25 0,1797II 14,00 0,00

Tabela 2
Różnice wartości punktowej WFR między badaniem początkowym i końcowym

Wysokość  
uszkodzenia Badanie Punktacja WFR Średnia  

różnica Test Wilcoxona (p)Średnia Odch.std

C5-C6 I 48,21 8,35 11,21 0,000982II 59,43 7,82

C6-C7 I 57,75 11,95 12,94 0,000438II 70,69 8,37

C5-C7 I 53,30 11,34 12,13 0,000002II 65,43 9,81

Dyskusja.
Ocenę poszczególnych wskaźników funkcjonalnych 

osób po URK za pomocą skali FIM przeprowadziło 
wiele zespołów medycznych w Stanach Zjednoczonych 
i Japonii [12, 13, 18]. Badania przeprowadzone przez 
Fujiwarę (1999) wykazały trafność narzędzia  FIM do 
oceny funkcjonalnej osób z tetraplegią i wysoką korelację 
ze skalą uszkodzeń ASIA  [18]. 

Skala FIM jak i zastosowany w badaniach Wskaźnik 
Funkcjonalny „Repty” należą do skal klinimetrycznych. 
Ocena jakościowa stanu funkcjonalnego przetworzona 
zostaje w wartość punktową. Pozwala to na obiektywną 
ocenę stanu pacjenta, porównywanie wyników badań, 
kontrolę procesu usprawniania oraz przeprowadzenie 
analizy matematyczno – statystycznej. 

Badania izraelskie (2001) przeprowadzone w 
Loewenstein and Shelba Hospital Rehabilitation Center 
oceniające wpływ 6 tygodniowego usprawniania na 
sprawność funkcjonalną osób z tetraplegią mierzone 
skalami Spinal Cord Independence Measure (SCIM) i 

FIM, dowiodły poprawę 13  z 18 obszarów oceniania u 
80% badanych. Największa poprawa dotyczyła zakresu 
opieki własnej (samoobsługi) i mobilności (poruszania 
się) [19]. Badania te potwierdzają badania własne, 
w których także stwierdzono największą poprawę w 
obszarze samoobsługi i mobilności.

Badania Lawtona (2006) w grupie 72 pacjentów 
po URK przeprowadzone 3–krotnie: w momencie 
rozpoczęcia, po 12 i 26 tygodniach usprawniania, dowiodły 
szybką poprawę funkcjonalną między pierwszym a 
drugim badaniem. Wyniki trzeciego badania wykazywały 
już bardzo niski poziom poprawy [20].

Przytoczone wyżej wyniki badań potwierdzają 
większą skuteczność usprawniania we wczesnym okresie 
po urazie.

Itzkovich (2001) przeprowadziła ocenę sprawności 
funkcjonalnej i lokomocyjnej u 78 osób z tetraplegią. 
Badanie zostało wykonane przy pomocy skali SCIM 
przed rozpoczęciem oraz  po 4 tygodniach usprawniania. 
Największą poprawę stwierdzono w obszarze samoobsługi 
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(self–care) i poruszania się wewnątrz pomieszczenia 
(mobility room), nieco mniejszą w obszarze obsługi 
wypróżniania (bladder and bowel management) [21].

W badaniach własnych istotną  poprawę stwierdzono 
także z zakresie obsługi pęcherza (umiejętności 
cewnikowania zewnętrznego). Wiąże się to nie tylko z 
poprawą samoobsługi w zakresie sprawności manualnej 
rąk w trakcie turnusu AR, ale z pewnością również 
z indywidualnymi zajęciami z niepełnosprawnym 
instruktorem w zakresie obsługi pęcherza. W systemie 
AR usprawnianie samoobsługowo – lokomocyjne 
prowadzone jest przez niepełnosprawnego instruktora 
FAR. Jego doświadczenia w zakresie obsługi i kontroli 
zwieraczy ułatwiają uczestnikowi opanowanie przede 
wszystkim czynności cewnikowania zewnętrznego 
(zakładanie i zdejmowanie uridomów).

Ocenę sprawności funkcjonalnej i lokomocyjnej 
osób po URK zastosował w swych badaniach zespół 
naukowców pod kierownictwem Ackermana (2010). 
Objęli oni eksperymentem 114 pacjentów po całkowitym 
URK, u których uraz wystąpił w ciągu 12 ostatnich 
miesięcy. Wszyscy badani ukończyli zarekomendowany 
program 6 tygodniowej rehabilitacji. Pacjentów 
podzielono na podgrupy (C1-C4, C5, C6, C7-C8, Th1-Th6 i 
Th7-Th12) bazując na klasyfikacji motorycznych poziomów 
uszkodzenia zaproponowanej przez American Spinal 
Injury Association (ASIA). W badaniu wykonanym tuż 
przed zakończeniem programu rehabilitacji stwierdzono 
istotną poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów, w 
porównaniu z badaniem wykonanym tuż po rozpoczęciu 
usprawniania, we wszystkich podgrupach z wyjątkiem 
uszkodzenia na wysokości C1-C4 [22].

Yilmaz (2005) do oceny funkcjonalnej pacjentów 
po URK  użył FIM. Badania wykonano po przyjęciu 
chorych na oddział szpitalny, tuż przed wypisem ze 
szpitala (4–6 tyg.) oraz co najmniej 6 miesięcy po 
wypisie. U wszystkich chorych stwierdzono istotny 
wzrost wskaźnika FIM w momencie opuszczenia szpitala 
oraz w okresie późniejszym, w porównaniu z badaniem 
przeprowadzonym w początkowej fazie leczenia. 
Największą poprawę wyniki wykazaływ zakresie 
samoobsługi i mobilności [23].

Nieco odmienne wyniki badań przedstawił w swej 
pracy zespół naukowców, kierowanych przez Haismę 
(2008). Oceniając za pomocą FIM pacjentów po URK na 
początku rehabilitacji, 3 miesiące później, w momencie 
wypisu ze szpitala i rok po zakończeniu rehabilitacji 
szpitalnej. Autorzy stwierdzili, iż wskaźnik FIM ulegał 
poprawie jedynie podczas rehabilitacji szpitalnej, 
natomiast później następowała jego stabilizacja [24].

Wyniki badań autora nie potwierdzają wyników badań 
własnych, osoby nawet z dłuższym czasem od urazu 
(30-40 miesięcy) mogą uzyskać poprawę sprawności 
funkcjonalnej.

Fujiwara (1999) w National Murayama Hospital 
przeprowadził 3–letnie badania  grupy 14 pacjentów z URK 
na wysokości C6, oceniając zależność między siłą ramion 
a sprawnością funkcjonalną i lokomocyjną. W badaniach 
zastosowano skalę uszkodzeń rdzenia kręgowego ASIA 

oraz skalę FIM do oceny funkcjonalnej. Wskazano dużą 
zależność między siłą ramion a sprawnością funkcjonalno 
– lokomocyjną badanych. Większa siła ramion koreluje 
silnie z obszarem poruszania się (transfer łóżko – krzesło 
– wózek – toaleta) i jazdą na wózku inwalidzkim. 
Potwierdzono wysoką korelację testem Spearmanna  
między skalą ASIA a skalą FIM  r= 0,73 (p<0,01). 
Jednocześnie badania dowiodły, iż siła ramion może 
zwiększyć się nawet po 4 do 10 lat po URK,co ma swoje 
przełożenie w technice jazdy na wózku inwalidzkim i 
długością pokonywanego dystansu [17]. 

Wyniki badań własnych wydają się być w zgodzie z 
większością wniosków przytoczonych wcześniej, które 
wskazują na istotny wpływ prowadzonej specjalistycznej 
rehabilitacji na wykonywanie czynności dnia codziennego 
przez osoby z tetraplegią. Wyniki własne, podobnie 
jak wyniki podane przez Yilmaza (2005)  potwierdziły 
efektywność rehabilitacji nawet w późniejszym czasie po 
urazie. 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż czas 
po jakim autor niniejszej pracy poddał  ponownej ocenie 
pacjentów był zdecydowanie najkrótszy (12 dni) spośród 
wszystkich wspomnianych eksperymentów.

Tasiemski  (1998) w badaniach nad wpływem 
metod treningowych stosowanych w AR przeprowadził 
na turnusach AR ocenę sprawności funkcjonalnej 
i lokomocyjnej 57 osób z tetraplegią. Do oceny 
funkcjonalnej zastosował  własny testy samoobsługi 
podstawowej (SP), test samoobsługi w czynnościach dnia 
(SCD) oraz opracowany przez siebie Test Techniki Jazdy. 
We wszystkich badanych grupach  odnotowano postęp 
zarówno w czynnościach samoobsługi jak i w technice 
jazdy. Autor stwierdził  wyższy poziom końcowy w 
grupie osób, które były już na turnusach AR, natomiast 
większy postęp osiągnęli uczestnicy pierwszego turnusu. 
Analizując różnice między grupami, większy postęp 
zauważony został  w grupie C6-C7 w porównaniu z grupą 
C5-C6 [25].

Wyniki te zgodne są z wynikami badań własnych: 
grupa C6-C7 uzyskała większą poprawę w obszarze 
samoobsługi, mobilności oraz kontroli zwieraczy, ale 
w grupie C5-C6 stwierdzono nieco większą poprawę z 
zakresie lokomocji. Wiąże się to zapewne z niższymi 
wynikami początkowymi tej grupy.

Badania Furmaniuka i Cywińskiej-Wasilewskiej (2009) 
dotyczące niezależności funkcjonalnej osób po URK 
wykazały zróżnicowanie umiejętności samoobsługowych 
w grupie osób z tetraplegią. Autorzy łączą to z odmiennym 
u każdego z uczestników stopniem porażenia kończyn 
górnych oraz mięśni tułowia [7]. Wyniki badań autorów 
potwierdzają konieczność odrębnej analizy sprawności 
funkcjonalnej osób z tetraplegią z podziałem na poziom 
uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym.

    Bolach (1998) przeprowadził badania za pomocą 
własnego wywiadu kwestionariuszowego wśród 34 
uczestników obozów dotyczącego wpływu AR na 
reintegrację społeczną osób po URK. Stwierdzono, że 
osoby z paraplegią większe znaczenie przypisywały nauce 
pokonywania barier architektonicznych, natomiast osoby 
z tetraplegią zdobywaniu niezależności w samoobsłudze 
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[26]. Autor na podstawie przeprowadzonych badań 
wskazuje optymalny czas uczestnictwa w turnusie AR – 
dla osób z paraplegią okres 2 lat po wypadku, z tetraplegią 
2–5 lat po urazie. Wyniki badań własnych wskazują 
jednak, że osoby z krótszym czasem od urazu (do 2 lat) 
osiągają większą poprawę niż osoby z dłuższym czasie 
po urazie. Łączy się to zapewne z ich niższymi wynikami 
początkowymi.

Z badań Bolacha i Czajkowskiej (1997) dotyczących 
treningu pływackiego na turnusach AR przeprowadzonych 
na grupie 15 osób z tetraplegią wynikało, że pływanie 
podnosi sprawność podstawowych czynności 
samoobsługowych. Stwierdzono, że 34% badanych 
opanowało czynności rozbierania i ubierania w szatni, 
40% przesiadania się z wózka na słupek basenu i toaletę 
[27].

Badania autorów dowodzą, że trening pływacki 
jak inne treningi pięcioboju AR odbywające się na 
turnusie podnoszą nie tylko umiejętności sportowe w 
danej dyscyplinie. Dzięki wykonywaniu niezbędnych 
czynności samoobsługowych  przed i po treningach  
podnosi się sprawność funkcjonalna w czynnościach 
życia codziennego.   

Poprawa sprawności funkcjonalnej osób z 
tetraplegią podczas turnusu AR związana jest z 
uruchomieniem mechanizmów kompensacyjnych. 
Badania przeprowadzone przez Hoffmana (2006) wśród 
osób z tetraplegią potwierdziły znaczenie mechanizmów 
kompensacyjnych zastępujących funkcję stawu łokciowego 
i wykorzystanie pasywnego chwytu porażonymi palcami 
ręki w czynnościach życia codziennego [28].

Istotą postępów samoobsługowo – lokomocyjnych 
na turnusie AR jest włączenie jako logicznego ciągu 
wszystkich czynności życia codziennego w proces 
treningowy.     

Wnioski.
1.  Nastąpiła poprawa sprawności funkcjonalnej badanych 

grupach podczas   obozu  I  stopnia       AR. 
2. Największa poprawa dotyczyła poruszania się 

(mobilności) i samoobsługi, w  mniejszym      stopniu 
lokomocji i obsługi zwieraczy. 

3. Nie stwierdzono istotnej poprawy w zakresie   
komunikacji.
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Annotation:
Physical activity as a very active method 
of type I diabetes mellitus (DM) complex 
therapy must be systematic and load-
graduated. For patients with diabetes 
mellitus (DM) they are strictly graded 
to each patient. This work presents our 
study data about effects of three-month 
physical training in 8-year old girl with type 
1 DM. In her case with well compensated 
type 1 DM, the physical training brought 
about improvement of her health status 
and insulin dose reduction. Control over 
exercising is essential. Heart rate (HR) 
measuring was done not only before and 
after training. A continuous HR monitoring 
was conducted during whole workout in 
order to make, if necessary, a correction 
of load volume and intensity. The control 
testing conducted after 3- month use of 
physical exercises against a background 
of insulin therapy and balanced diet in the 
8-year old patient showed that there took 
place a definite organism’s adaptation to 
physical training. The length of distance 
in 6-min walking test increased from 700 
to 780 m. The heart rate during test per-
formance reduced from 165 to148 beats/
min. The glycolyzed haemoglobin level 
reduced from 6.891% to 6.570 %.

Невядомска Моника, Радзиевская Ма-
рия, Хородницка-Джузва Анита, Петрич-
ко Эльжбета. Дозирование физических 
упражнений при инсулинзависимом 
сахарным диабетом на фоне интен-
сивной инсулинотерапии (клинический 
случай). Физическая активность являет-
ся очень важным элементов стиля жизни 
больных с сахарным диабетом первого 
типа (ИЗСД). Для каждого пациента она 
должна быть дозирована строго индивиду-
ально, чтобы не вызвать декомпенсации. 
Данная работа презентует анализ клини-
ческого случая 8-летней девочки с ИЗСД, 
которой в течении 3 месяцев було предло-
жен курс занятий подвижными играми при 
строго регламентированной интенсивно-
сти нагрузки при помощи спорттестера. 
Контрольное тестирование, проведенное 
через 3 месяца после применения регла-
ментированных по уровню интенсивности 
физических упражений игровой направ-
ленности показали, что у пациентки дис-
танция преодоленная в 6-минутном тесте 
ходьбы увеличилась с 700 до 780 м, ча-
стота сердечных сокращений снижилась 
с  165 до148 уд/мин. Уровень гликирован-
ного гемоглобина снизился с 6.891% до 
6.570 %.

Невядомска Моника, Радзиев-
ская Мария, Хородницка-Джузва 
Анита, Петричко Эльжбета. До-
зування фізичних вправ при 
інсулінзалежному цукрово-
му діабеті на тлі інтенсивної 
інсулінотерапії (клінічний випа-
док). Фізична активність є важли-
вим елементом стилю життя хворих 
на інсулінзалежний цукровий діабет 
(ІЗЦД). Для кожного пацієнта вона по-
винна бути дозована індивідуально. 
Ця робота представляє аналіз 
клінічного випадку 8-річної дівчинки 
з ІЗЦД, якій протягом 3 місяців 
було застосовано курс фізичної 
активності з рухливих ігор при суво-
ро регламентованій інтенсивності 
навантаження за допомогою спорт-
тестера. Контрольне тестування, яке 
було проведене через 3 місяця після 
застосування регламентованої за 
рівнем інтенсивності фізичних вправ 
ігрової спрямованності показали, що 
довжина дистанції в 6-хвилинним 
тесті ходьби збільшилася з 700 до 
780 м, а частота серцевих скорочень 
знизилася з 165 до 148 уд/хв. Рівень 
глікованого гемоглобіну знизився з 
6.891% до 6.570 %.

Keywords:
physical exercises, type 1 diabetes 
mellitus, heart rate.

физические упражнения, инсулин-
зависимый сахарный диабет, частота 
сердечных сокращений.

физичні  вправи, інсулінзалежний цу-
кровий діабет,  частота серцевих 
скорочень.

Introduction.1

A positive influence of the physical activity on the 
diabetes mellitus has been known since the ancient times. 
Positive effects of exercises are determined by an in-
creased tolerance to carbohydrates during physical train-
ing, since the latter is accomplished at an expense of the 
energy resulting from the oxidation of fats and carbohy-
drates [4, 5, 6, 10]. Physical exercises have a positive in-
fluence on the body weight loss, visceral obesity, insulin 
sensitivity and dyslipoproteinemia [2, 3, 4, 5, 7, 8].

The use of physical exercises in complex treatment of 
type I diabetes mellitus (DM) in children is not adequate-
ly studied. Defining of work load dose for individuals of 
child age is quite challenging. If for adults, the volume 
and intensity for traditionally recommended aerobic ex-
ercises, stretching and resistance training are easily pre-
scribed, this approach cannot be used for children. It is 
known that the main form of motor activity and leisure 
time organization for children would be exercises in the 
form of games. Functional expenditure for organism’s en-
ergy provision in such event maybe not only within a zone 
of aerobic but also within a zone anaerobic work loads. 
Heart rate during mobile games in children can change 
from 104 to 216 beats/min [11]. In this view, manage-
ment of physical exercising (games) with the purpose of 

© Niewiadomska M., Radziyevska M., Horodnicka-Jozwa A.,  
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attaining a maximal therapeutic effect in children of ju-
nior school age suffering from diabetes mellitus presents 
a topical issue of modern child diabetology.    

Purpose. This work has been focused to study the 
management of physical exercises of game orientation in 
the patient with type 1 diabetes mellitus. We shall present 
the data describing a methodology of selection of physical 
exercises and control over their impact on the organism of 
an 8-year old patient with type I diabetes mellitus treated 
according to intensive insulin therapy scheme. 

Material and Methods. This article presents the data 
of our study demonstrating effects of three-month physi-
cal exercising in a 8-year old girl with type 1 DM. Disease 
duration was 2 years. She had the height 133 cm and the 
body weight 28 kg,  BMI was 15.8.

The patient was treated according to an intensive 
therapy method with the use of an individual insulin 
pomp (basal and bolus). The basal and bolus level was 
established after a 24-hour intermittent blood glucose 
monitoring, at the rate of 0.6-0.8 units of insulin per 1 kg 
body weight, where 30% of insulin was injected as basal 
(4.8 units) and the remaining via insulin pomp 3-4 times 
daily [1].

The patient’s disease was found to be in the state of 
stable compensation, according to the requirements of the 
Polish Diabetology Society for treatment of children with 
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type 1 diabetes mellitus (2009). That is, in her analyses 
the blood glucose level was less than 12 mmol/l, insulin 
number 16.8-22.4 units per day (bolus) and urine sugar at 
norm (traces or absent). 

The percentage of glycosylated haemoglobin (HbA1c) 
was measured as the proportion of total haemoglobin 
concentration in the investigated sample by means of the 
immunoturbidimetric and colorimetric method (total Hb) 
on an Immulite apparatus using Tina-grant test (Roche, 
France). Blood glucose measurements were done on the 
Glukometr ACCU-CHEK AKTIVE (Roche, France).  

Prior to the beginning of regular physical trainings and 
upon the receipt the patient’s parents’ consent and after 
being granted the permission from the Bioethical Com-
mittee to conduct our investigation, dated 27th May 2008 
and taken at the meeting of the Bioethical Committee of 
the Pomorski Medical University Academy, Szczecin, 
Poland, and in accordance with the GCP (Good Clinical 
Practice), our study patient was proposed to perform a 6 
min walking motor test.  

Before test performance, the patient was instructed to 
move at a maximally tolerable speed enabling her to cover 
the longest distance. Should there be any complaints, the 
patient was allowed slow down the pace or stop and sit 
for having a rest. As 6 min passed, the number of meters 
covered by the patient was summed up. In the course of 
the test, there was a continuous monitoring of the patient’s 
pulse by means of the sport-tester (Bauer-PM80, Germa-
ny). According to the American standards for physical 
loads, the children who are capable to cover a distance 
over 300 m are eligible to undergo testing. Our patient 
covered a 700 meter distance within 6 min. Besides, the 
patient gauged her intensity in the given test, according to 
the Borg Scale rate of perceived exertion in training [6]. 
Physical loads are counter indicated to patients with dia-
betes mellitus at self-rating perceived intensity scored 
more than 12. The score of our candidate was 9. 

Long-term investigations focusing on the use of phys-
ical exercises for treatment purposes have shown that 
enhancement of heart and lungs performance or effect 
of aerobic load was more efficient when the patient was 
undergoing training with his heart rate making a definite 
percent of his maximum heart rate [5, 6]. The ideal heart 
rate value for our patient’s trainings was determined by us 
from the Karvonen formula [6]:

HR during training = (maximum HR – resting HR) * 
0.6 + resting HR, where HRmax = 220 – age

Resting HR is taking one’s pulse for one minute when 
you first wake up in the morning without an alarm clock.

Characteristic of physical exercises for study pa-
tient. It was taken into account in the study program that 
the patient with diabetes mellitus selected by us for physi-
cal workouts had never before done any training. For this 
reason the maximum training heart rate for her by the 
Karvonen formula was 159 beats per min.

To control the influence of physical exercises upon her 
organism, we used the sport-tester manufactured by Bau-
er-PM80 Company (Germany). The results of measure-
ments were processed by means of the ‘Easy Fit’ program. 
Apart from continuous heart rate monitoring, we obtained 

the average heart rate data registered for each training ses-
sion. If the patient’s HR tended to exceed the prescribed 
maximum training HR value, the load was reduced lest 
the procedure do any harm to the patient’s health.

Before each training séance we measured the pulse 
and blood glucose level. So, with blood sugar concentra-
tion <3 mmol/l, the patient was recommended an addi-
tional carbohydrate food intake (a small sandwich or one 
apple) [3].

The sessions were conducted 3 times a week in the 
open air during three months. During first two weeks the 
session lasted 20 min and was increased to 30-35 min 
thereafter. The physical training session consisted of 
playing active games while walking individually with the 
child and her parents. 

Traditionally, according to the methodology of using 
physical exercises for treatment purposes each training 
session was divided into three parts: the first (an intro-
ductory) consisting of a short warming-up followed by 
the known for children game in the form of walking; 
the second (main) focusing on walking exercises with 
simultaneous shoulder movements, games, competition 
and relay-race elements, and the third (final) comprising 
breathing and relaxation exercises. As an example we fur-
ther give the plan of training session d at the 3rd week of 
application:

blood sugar and pulse measurement (1 min); • 
walking with simultaneous circular movements in the • 
radio carpal joints (2 min);
walking with simultaneous performance of exercises • 
for neck muscles (circular movements, bending/tilting 
and turning) (2 min);
the game • Picking apples.  Walking in a circle raising  
hands up, one by one, to show picking apples from the 
tree (3 min);
the game • Peaches, go home. A knee-hand position 
(on all fours). On command ‘Peaches, go for a walk’, 
walking around the room. On command ‘Peaches, go 
home’, trying as quicker reach a fixed place, the ‘home’ 
(3 min);
the game • Jumping of hares. Initial position is sitting 
on the knees with one’s hands on the floor between the 
knees.  Jumping lengthwise (3 min); 
the game • Running away from the storm. On command 
‘Storm’, trying as fast to reach a place where one can 
have shelter during storm (3 min); 
the game • Imitating cars. While walking around, imitate 
cars (produce sounds) (3 min);
the game • From snail to gepard. Performing exercises 
while walking at different speed, first slowly like a snail, 
then quicker and, finally, as quickly as the gepard (3 min);
the game • Walking in the forest.  Walking and trying to 
avoid obstacles coming one’s way (3 min);
the game • Touch the sky with your head. Walking 
and trying to reach the ceiling (sky) with one’s heads. 
Walking on tip toes with one’s head up and stretched 
neck (3 min);
breathing exercises during walking. Walking and trying • 
to perform the following action: inhalation – raising one’s 
hands up, exhalation – dropping them down, shaking with 
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one’s hands, and a slight tilting forward (2 x 1 min);
blood sugar and pulse measurement (1-2 min). • 

Blood sugar measurement this patient was 
recommended after 2-3 hours.

Data were statistically analyzed by using the method 
of mean values for estimating the mean arithmetic (x), the 
standard deviation (SD), Student’s criterion.

Results.
The statistical analysis data for daily monitoring of 

blood glucose level during the first, fourth and twelfth 
weeks of training are given in Table 1. The blood glucose 
level over three month period of  prescribed physical ex-
ercising varied in the course of the day within the limits 
from  4.88 to 12.90 mmol/l (see table 1). Thus mean daily 
values for the glucose level based on 7 control measure-
ments (before and after breakfast, before and after lunch, 
before and after dinner, and before sleep) done in the first, 
fourth, eighth and twelfth weeks of training did not go 
beyond the dynamic balance limits. This fact pointed to 
the stable disease compensation. 

Of special importance, in none of the analyses cases 
the blood glucose level exceeded the average values 
obtained at the week preceding the beginning of trainings 
(see table 1).

Data of an in-depth analysis of insulin (bolus) doses 
given (injected) to the patient during a 12-week training 
period are presented in the figure 1. As can be seen, bo-

lus insulin doses became statistically lower (p<0.05) with 
each subsequent stage of observation. What is more, insu-
lin injections before sleep were abandoned (see figure 1) 

Analogous data were obtained during analysis of av-
erage 24-hour insulin (bolus) injections (figure 2). It is 
noteworthy that the value of insulin injections compared 
to baseline level.

The mean values for the pulse regimens and blood 
glucose level variations measured before, after and 2-3 
hours following the training session in  4th,  8th  and 12th 
weeks of training are presented in the table 2.  

The maximal pulse for our patient was 220 – 8 years 
= 212 beats/min. The training hart rate (HR) made 75% 
of the maximal level – 159 beats/min and 155 beat/min 
according to the Karvonen formula. During first month 
of training the training pulse was within admissible norm 
with singular deviations (Table 2).

Naturally, the continuous HR monitoring during ex-
ercises allowed us immediately reduce work load volume 
and intensity thus ensuring an estimate mean pulse value 
to remain within norm, between 116 and 144 beats/min 
(see Table 2). Work load correction was done in a like 
manner by HR level during exercise performance during 
2nd and 3rd months. 

After training, as shown by analysis data, the blood 
glucose level reduced significantly (p<0.05) in the com-
parison with its 4th week values (Figure 3). 
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Table 1
Mean values for blood glucose level in the 8-year patient with type 1 diabetes mellitus before and  

at the 4th, 8th and 12th weeks of training.

Time Before training 4th week 8th  week 12th week
Before breakfast 10.05±2.85 7.93±1.79 9.52±1.87 9.19±1.88
After breakfast 5.89±2.58 6.42±2.48 7.3±2.32 9.27±2.34
Before lunch 10±4.57 8.67±3.02 8.77±1.34 8.77±4.04
After lunch 4.88±3.11 5.6±1.67 6.08±1.66 7.81±2.81

Before dinner 8.21±4.93 6.63±0.88 7.11±2.11 8.89±3.95
After dinner 8.27±6.16 6.3±1.0 5.5±1.79 8.39±3.54
Before sleep 9.32±3.97 5.8±1.74 6.58±0.64 7.96±1.79

Fig. 1. Changes of the insulin doses (bolus):  
a – one week before physical exercises; b – at 4th week of training; c – at 8th week; and d – at 12th week of 

training (1 – before breakfast, 2 –– before lunch, 3 – before dinner, 4 – before sleep).

* – The differences between 
indices are statistically 
significant in the comparison 
with baseline measurements 
(p<0.05).

** – The differences between 
indices are statistically 
significant in the comparison 
with measurable data at 4th 
week of training (p<0.05).
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Fig. 2. Total average 24-hour insulin doses (bolus): a – one week before physical exercises;  
b – at 4th week of training; c – at 8th week; and d – at 12th week of training. 

* – The differences between indices are statistically significant in the comparison with baseline 
measurements (p<0.05).

** – The differences between indices are statistically significant in the comparison with measurable 
data at 4th week of training (p<0.05).
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Table 2
Characteristic of heart rate level at the 4th

, 8
th  and 12th weeks of training.

Parameters Min-max M±m

1 2 3
Fourth week of trainings

Resting HR, beats/min 57 – 104 83.17±11.28
HR means during session, beats/min 116 – 144 127.33±8.60
Maximum HR during exercise, beats/min 120 – 175 149.25±16.40

Eighth week of trainings
1 2 3

Resting HR, beats/min 50 – 84 68.91±13.22
Mean HR during session, beats/min 122 – 150 136.33±10.40
Maximum HR during exercise, beats/min 158 -182 167.75±8.26

Twelfth week of trainings
1 2 3

Resting HR, beats/min 66 -100 86 ±11.40
Mean HR during session, beats/min 123 -138 130.08±4.90
Maximum HR during exercise, beats/min 158 – 186 171.66±8.64
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The control testing conducted after 3- month use of 
physical exercises against a background of insulin ther-
apy and balanced diet in the 8-year old patient showed 
that there took place a definite organism’s adaptation to 
physical training. For illustration, the length of distance 
in 6-min walking test increased from 700 to 780 m. The 
heart rate during test performance reduced from 165 to148 
beats/min, and she made lesser efforts while performing 
greater in volume exercises (according to the Borg scale, 
8 instead of 9 scores before three-month trainings). The 
glycolyzed haemoglobin level reduced from 6.891% to 
6.570 %.

Conclusion.
Summing up the above-said, we would emphasize 

that the presented material can be interpreted only as a 
preliminary communication about individual approach to 
physical exercise dosing in children with diabetes mel-
litus. The data concerning one patient given in this article 
are only part of data collected by us in the group of study 
children (n=12) who have now been in the process of 
training. Still, even at this stage of study we may assume 
that physical training of game orientation in children with 
well-compensated type 1 diabetes mellitus can improve 
their physical state and reduce injected insulin dose and 
thereby fight successfully against insulin resistance.

Undoubtedly, the dosing of workload for diabetes pa-
tients should be done on the individual basis. After physi-
cal exercises have been included into the list of therapy 
measures, it is essential that their impact on patient’s 
organism be controlled thoroughly. Such control is not 
limited with pulse measuring before and after training. A 
continuous heart rate monitoring during whole workout is 
equally important in order to make correction of exercise 
volume and intensity in case that their values exceed the 

recommended norms for the given patient. The control of 
blood glucose contents should be done before and after 
each training session, and 2-3 hours later. Besides, the 
number and volume of insulin injections should be thor-
oughly analysed. 

In order to make more substantiated conclusions, there 
is a need to continue further investigations.
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Fig. 3. The mean blood glucose levels recorded before (a) and after training sessions (b)  
as well as 2-3 hours following the training (c) in the 4th  (1), 8th  (2) and 12th (3) weeks of training.

* – The differences between indices are statistically significant  
in comparison with 4th week measurements (p<0.05).
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