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Критерії оцінки фізичних здібностей студентів  

для відбору у групи спортивного вдосконалення з баскетболу
Бінецький Д.О. 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто проблему реалізації 
принципу гуманістичності у систе-
мі фізичного виховання студентів. 
Здійснено анкетування та опи-
тування студентів 1 курсу педа-
гогічних спеціальностей (n=137). 
Виявлені особливості мотивації 
студентів до занять фізичними 
вправами. Показано дані тесту-
вання фізичної підготовленості 
студентів. Розроблена диференці-
йована оцінка стану розвитку фі-
зичних здібностей юнаків 18 років, 
які бажають навчатися на початко-
вому етапі спортивного удоскона-
лення з баскетболу. Встановлено 
особливості мотивації, механізм 
урахування інтересів і потреб сту-
дентського контингенту в умовах 
формування груп спортивного 
удосконалення.

Бинецкий Д.О. Критерии оценки физи-
ческих способностей студентов для от-
бора в группу спортивного совершен-
ствования в баскетболе. Аннотация. 
Рассмотрена проблема реализации принци-
па гуманистичности в системе физического 
воспитания студентов. Осуществлено анке-
тирование и опрос студентов 1 курса педа-
гогических специальностей (n=137). Выяв-
лены особенности мотивации студентов к 
занятиям физическими упражнениями. По-
казаны данные тестирования физической 
подготовленности студентов. Разработан-
ная дифференцированная оценка уровня 
физических способностей юношей 18 лет, 
которые желают заниматься на начальном 
этапе спортивного совершенствования из 
баскетбола. Установлены особенности мо-
тивации, механизм учета интересов и по-
требностей студенческого контингента в 
условиях формирования групп спортивного 
усовершенствования.

Binetskyy D.O. Criteria for estimating 
of physical abilities of students 
for selection a group of sporting 
excellence in basketball. The problem 
of realization of principle of humanistic 
in the system of physical education of 
students is considered. A questionnaire 
and questioning of students of a 1 course 
of pedagogical specialities is carried out 
(n=137). The features of motivation of 
students to employments by physical 
exercises are exposed. These testing 
of physical preparedness of students is 
shown. Developed differentiated estimation 
of level of physical capabilities of youths 
aged 18 years, who wish to get busy on 
the initial stage of sporting perfection from 
basket-ball. The features of motivation, 
mechanism of account of interests and 
necessities of student contingent are set 
in the conditions of forming of groups of 
sporting improvement.

Ключові слова:
студент, баскетбол, фізичні 
здібності, фізичне виховання, 
гуманність, спортивний добір.

студент, баскетбол, физические спосо-
бности, физическое воспитание, гуман-
ность, спортивный отбор.

student, basketball, physical ability, physical 
education, humanity, sports selection.

Вступ.1

Динамічність реформування системи вищої освіти 
та комплексне удосконалення окремих її компонентів, 
що пов’язано у першу чергу з розвитком суспільства та 
зміною відповідних пріоритетів, сприяє реалізації гу-
маністичних принципів, які передбачають врахування 
інтересів і потреб сучасної студентської молоді [1, 9].

Впровадження механізмів так званого «клубного» 
підходу у систему фізичного виховання студентства 
спрямовано, на думку розробників [8], на вирішення 
оздоровчого завдання системи фізичного удоскона-
лення майбутніх фахівців у відповідності з вищезга-
даними принципами, однак [2, 4, 7, 10]:

виключає можливість реалізації принципу всебіч-• 
ного та гармонійного фізичного розвитку;
виключає можливість реалізації принципу • 
взаємозв’язку дисципліни з майбутньою професій-
ною діяльністю;
суперечить основним положенням теорії спортивної • 
підготовки, згідно яких зміст початкового та попе-
реднього базового етапів формують, в першу чергу, 
засоби загально-розвиваючого характеру.

Безумовно, пропорційне та збалансоване фізичне 
навантаження різної спрямованості необхідне в пе-
ріод активного біологічного та психічного розвитку 
людини, що співпадає з початковими етапами багато-
річного спортивного удосконалення, але за даними В. 
Волкова [2], Л. Лєвіної [5], І. Паламарчук [6], в сту-
дентському віці окремі органи та системи організму 
також активно удосконалюються, що вимагає враху-
вання принципу всебічного та гармонійного фізично-
го розвитку.

© Бінецький Д.О., 2012

Слід також відмітити, що державною базовою про-
грамою з фізичного виховання студентів 2003 року [10] 
також передбачена можливість реалізації інтересів і 
потреб студентів шляхом відбору у групи спортивного 
удосконалення контингенту, який раніше не займався 
спортом, але має високий рівень загальної фізичної під-
готовленості. Такий підхід значно знижує вірогідність 
негативного впливу однобічної технічної та функціо-
нальної підготовленості на стан здоров’я студентів, що 
забезпечує можливість його впровадження. 

Враховуючи, що засоби баскетболу сприяють роз-
витку комплексу фізичних, психофізіологічних та 
морально-вольових здібностей, а також є видовищним 
і динамічним видом спорту, значна кількість юнаків 
та дівчат бажають відвідувати заняття саме з даного 
виду. Однак аналіз спеціальної літератури показав 
відсутність критеріїв оцінки фізичної підготовленості 
студентів, які б дозволили здійснювати відбір у відпо-
відні групи спортивного удосконалення, що визначає 
актуальність обраної проблеми і спонукає до її автор-
ського вирішення.

Дослідження здійснено відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідних робіт Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
«Зміст освіти, форми і засоби підготовки вчителів», 
який затверджений Вченою радою НПУ імені М.П. 
Драгоманова (протокол № 6 від 25 грудня 2003 року). 
Робота пов’язана з державною програмою розвитку 
фізичної культури і спорту в Україні, яка затверджена 
указом президента України від 22 червня 1994 року 
№ 334/94, Цільовою комплексною програмою “Фізич-
не виховання – здоров’я нації”, затвердженою указом 
президента України від 1 вересня 1998 року №963/98.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є підвищення ефективності 

процесу відбору студентського контингенту у групи 
спортивного удосконалення з баскетболу.

Завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми реалізації 

принципу гуманістичності у системі фізичного ви-
ховання студентів;

2. Дослідити особливості мотивації, механізм ураху-
вання інтересів і потреб студентського контингенту 
в умовах формування груп спортивного удоскона-
лення;

3. Розробити диференційовану оцінку стану розвитку 
фізичних здібностей юнаків 18 років, що віднесені 
за станом здоров’я до основної медичної групи, од-
нак бажають навчатися на початковому етапі спор-
тивного удосконалення з баскетболу.
В процесі дослідження використані наступні ме-

тоди: теоретичний аналіз та узагальнення досвіду 
практики; анкетування; педагогічний експеримент 
констатувального характеру; педагогічне спостере-
ження; педагогічне тестування; методи математичної 
статистики. Педагогічне тестування здійснено з за-
лученням динамометрії, гоніометрії, теппінг-метрії, 
хронометрії, метрометрії. 

Педагогічний експеримент проведено на базі НПУ 
імені М.П. Драгоманова (прийняли участь студенти 
інститутів: історичного, філологічного, математично-
го, природо-географічного.

Результати дослідження. 
Результати опитування студентів (n = 137) свідчать, 

що 63,8% юнаків на 1-му курсі бажають відвідувати 
спортивні секції замість основних занять з фізичного 
виховання, однак тільки 46,7% можуть чітко визначи-
ти вид спорту, який на їх думку задовольнить інтереси 
і потребу у руховій діяльності. 

Слід також відмітити, що 69,4% студентів педаго-
гічних спеціальностей, які навчаються на 1-му курсі, 
позитивно відносяться до впровадження значних обся-
гів (більше половини загального навчально-виховного 
часу) засобів баскетболу, а 21,9% опитаних бажають 
відвідувати секцію з даного виду спорту. В той же час 
відбір у групи спортивного вдосконалення здійсню-
ється без наукового обґрунтування, що у подальшому 
сприяє переведенню більшості студентів, які раніше 
не займалися спортом, назад до основної медичної 
групи або у групи з іншою спортивною спрямованіс-
тю. Наприклад за 2009-10 н.р. з групи спортивного 
вдосконалення засобами баскетболу було переведено 
до інших груп 52,6%, а у 2010-11 н.р. кількість пере-
ведених збільшилася до 58,4%. Причому подібна тен-
денція спостерігається і в інших видах спорту, в той 
час як педагог-тренер змушений диференціювати кон-
тингент за рівнем фізичної підготовленості вже не на 
три окремі групи, а на п’ять-сім.

Безумовно, одним з факторів впливу на подібну 
ситуацію є забезпечення теоретичних знань щодо 
специфіки кожного з обраних видів спорту та пла-
нування навантажень у різні періоди річного циклу. 
Однак в той же час близько 78,6% студентів визна-

ють, що шукали можливість отримати залік в умовах 
менш значних фізичних навантажень, а 7,4% – хоті-
ли перевірити свої можливості, але підозрювали, що 
витримати весь обсяг тренувальних навантажень не 
в змозі. Таким чином спостерігається необхідність 
впровадження механізму об’єктивної оцінки спро-
можностей студентського контингенту при відборі у 
групи спортивного удосконалення, причому загально-
розвиваюча спрямованість змісту контролю є визна-
чальною.

Проведені експериментальні дослідження стану 
розвитку фізичних здібностей студентів 1-го курсу до-
зволили визначити середньостатистичні дані фізичної 
підготовленості вказаного контингенту (табл. 1), а роз-
рахунок у межах X  ± 2δ дозволили розробити (табл. 2) 
відповідну диференційовану оціночну таблицю.

Слід зауважити, що специфіка ігрових видів спор-
ту вимагає уваги до розвитку ряду фізичних здібнос-
тей та форм їх прояву, а у баскетболі такими є [3]: 
швидкісно-силові здібності; швидкість виконання ці-
лісної дії; координація рухів; м’язове відчуття; сила 
плечового поясу. 

У відповідності з пріоритетами пропонується 
«відбирати» студентів які мають оцінку «відмінно» за 
показниками стрибків у довжину та у гору з місця, біг 
на 60 та 100 м, човниковий біг 4 х 9 м, 50% від мак-
симального зусилля без зорового орієнтиру, підтягу-
вання на високій поперечині. Інші показники можуть 
бути у межах «від вище середнього».

Крім того, необхідно відзначити, що поняття 
«спорт» передбачає наявність систематичної змагаль-
ної діяльності, а також наявність основного та запас-
ного складу команди, що з одного боку – передбачає 
можливість реалізації потенціалу обдарованих і тала-
новитих студентів, а з іншого – можливість виключен-
ня змагальної діяльності з індивідуальної програми 
майбутнього фахівця.

Висновки:
1. Реалізація принципу гуманістичності в системі 

фізичного виховання можлива за умов врахуван-
ня інтересів і потреб студентського контингенту, 
що може бути здійснено за умов переважання у 
навчальній програмі елементів тих видів спорту, які 
дозволяють реалізувати як творчий потенціал, так 
і необхідний обсяг рухової активності студентів. 
Однак, у більшості випадків, враховуючи низький 
рівень фізичної підготовленості сучасного сту-
дентства, впровадження значного обсягу засобів, 
специфічних для обраного виду спорту, не тільки 
унеможливлює реалізацію основних принципів 
фізичного виховання, а й призводить до однобічної 
функціональної підготовленості майбутніх фахівців, 
що немає нічого спільного з вирішенням оздоров-
чого завдання;

2. Опитування студентів 1-го курсу показало, що 
більшість юнаків позитивно відносяться до 
засобів баскетболу та бажають їх застосовува-
ти у навчально-виховному процесі. Однак значна 
кількість студентів, які раніше не займалися спор-
том, але відвідують спортивну секцію з баскетболу 
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Таблиця 1

Особливості розвитку компонентів фізичної підготовленості  
студентів 1-го курсу НПУ імені М.П. Драгоманова

№ Показник
18 років (n = 137)

 X  δ

1 Стрибок у довжину з місця, см 229,4 19,4
2 Стрибок у гору з місця, см 43,2 11,3
3 Нахил тулуба стоячи, см 14,8 5,8
4 Підйоми тулуба за 1 хв, разів 44,9 7,2
5 Підтягування, разів 12,0 5,2
6 Біг 60 м, с 8,2 0,6
7 Біг 100 м, с 13,7 0,9
8 Біг 300 м, с 51,9 5,3
9 Біг 4 х 9 м, с 9,6 0,6
10 Максимальна динамометрія, кг 46,6 7,2
11 50% від максимального зусилля без зорового орієнтиру, кг, % відхилення 32,5 20,6
12 Частота рухів за 5 с, к-сть разів 35,1 8,2

Таблиця 2
Диференційована оцінка стану розвитку загальних фізичних здібностей  

студентів 1-го курсу НПУ імені М.П. Драгоманова 

№ Показник
Оцінка

5 4 3 2 1

1 Стрибок у довжину з місця, см < 249,0 239,5-
249,0

219,5-
239,0

229,0-
238,5 229,0 >

2 Стрибок у гору з місця, см < 53,0 48,5-53,0 38,0-48,0 33,0-37,5 33,0 >

3 Нахил тулуба стоячи, см < 19,5 17,5-19,5 12,0-17,0 9,5-11,5 9,5 >

4 Підйоми тулуба за 1 хв, разів <51 48-51 41-47 37-40 37 >

5 Підтягування, разів < 16 14-16 9-13 6-8 6 >

6 Біг 60 м, с < 7,6 7,6-7,8 7,9-8,4 8,5-8,7 8,7 >

7 Біг 100 м, с > 12,8 12,8-13,1 13,2-14,0 14,1-14,4 14,4 <

8 Біг 300 м, с > 46,5 46,5-49,1 49,2-54,5 54,6-57,2 57,2 <

9 Біг 4 х 9 м, с > 9,0 9,0-9,2 9,3-9,8 9,9-10,1 10,1 <

10 Максимальна динамометрія, кг < 53,0 49,5-53,0 43,0-49,0 39,0-42,5 39,0 >

11 50% від максимального зусилля, % 
відхилення > 14 14-17 18-22 23-25 25 <

12 Частота рухів за 5 с, к-сть разів <42 39-42 31-38 27-30 27>

протягом одного семестру, не витримують запро-
понованих обсягів специфічних фізичних наванта-
жень і змушені повертатися до навчання в умовах 
основної медичної групи. Причому з останніх 78,6% 
студентів здійснювали пошук отримання заліку без 
значних напружень, а 86,0% мали сумніви щодо 
власних спроможностей;

3. Розроблена оціночна таблиця стану розвитку 
фізичних здібностей студентів 1-го курсу основної 

медичної групи дозволяє диференціювати кон-
тингент за п’ятьма рівнями і в залежності від по-
казника та результату здійснювати відбір до групи 
спортивного вдосконалення з баскетболу на основі 
об’єктивних чинників. 
У подальшому планується визначити зміст педаго-

гічних дій в процесі загальної та спеціальної фізичної 
підготовки студентів, які навчаються на попередньо-
му етапі спортивного удосконалення з баскетболу.
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Деякі аспекти  підготовки майбутніх вчителів фізичної культури 

до творчої педагогічної діяльності
Бондар Т.С., Новік О.О., Острікова Ю.О.*

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 
*Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто вплив спеціального 
циклу занять спрямованого на 
формування та розвиток креа-
тивних здібностей у майбутніх 
вчителів фізичної культури. У пе-
дагогічному експерименті взяло 
участь 99 студентів факультету 
фізичного виховання денної фор-
ми навчання (експериментальна 
група – 45 осіб). Доведено зрос-
тання показників побіжності, гнуч-
кості мислення та розробленості 
ідей у експериментальній групі. 
Встановлено, що  запропонова-
ний цикл занять суттєво не впли-
нув на покращення показників 
прояву оригінальності мислення.

Бондарь Т.С., Новик О.О., Острикова Ю.О. 
Некоторые аспекты  подготовки будущих 
учителей физической культуры к творче-
ской педагогической деятельности. Рассмо-
трено влияние специального цикла занятий 
направленного на формирование и развитие 
креативных способностей у будущих учите-
лей физической культуры. В педагогическом 
эксперименте приняло участие 99 студентов 
факультета физического воспитания дневной 
формы обучения (экспериментальная группа – 
45 особ). Доказан рост  показателей беглости, 
гибкости мышления и разработанности идей в 
экспериментальной группе. Установлено, что  
предложенный цикл занятий существенно не 
повлиял на улучшение показателей проявле-
ния оригинальности мышления.

Bondar T.S., Novik O.O., Ostrikova 
J.O. Some aspects of preparation of 
future teachers of physical training 
for creative teaching activity. It is 
considered the influence of special 
training cycle directed on the forming 
and development of creative abilities in 
future teachers of physical culture. In 
pedagogical experiment participated 99 
students of the full-time faculty “Physical 
education” (experimental group – 45 
persons). Proved growth rates of fluency, 
flexibility of thinking and elaboration of 
ideas in the experimental group. It is 
established that proposed cycle training 
did not significantly impact on the 
improvement manifestations of originality 
of thought.

Ключові слова:
творчість, креативність, підго-
товка фахівців, вчитель, фізич-
на культура.

творчество, креативность, подготовка 
специалистов, учитель, физическая куль-
тура.

creation, creativity, training, future 
teachers of physical culture.

Вступ.1

Упродовж останнього десятиріччя, як вказують 
дослідження Т. Круцевич (2010), Б. Шияна (2010), В. 
Сутули (2010), О. Марченко (2009), а саме починаючи 
з 2003 року, в Україні кардинально змінилася мета 
фізичного виховання дітей та молоді щодо задоволення 
суспільної потреби у фізично розвинутих людях на 
формування у них особистісної фізичної культури. 
Зміна вектора навчально-виховної діяльності 
обумовлена насамперед тими процесами гуманізації, 
які відбуваються у сфері освіти. Відповідно до 
вказаної гуманістичної мети, змінюється й модель 
гуманної особи, якій притаманне милосердя, доброта, 
здатність до співчуття, альтруїзм, творчість та низка 
інших якостей людини.

Виходячи з викладеного, відбувається й зміна 
педагогічних підходів до викладання навчального 
предмету «Фізична культура». Аналіз робіт  Ю. 
Васькова (2009), Т. Ротерс (2010), Л. Хохлової 
(2010) та інших авторів показав, що  однією з умов 
ефективної реалізації сучасного процесу фізичного 
виховання є творчий підхід викладачів до педагогічної 
роботи, зокрема застосування інновацій і креативних 
(творчих) прийомів. Це актуалізує  необхідність 
упровадження у процес професійної підготовки 
майбутніх вчителів фізичної культури різноманітних 
методик, спрямованих на розвиток творчих якостей, 
а також їх мотивацію до такої діяльності [2, 3]. З 
зазначених є потреба у проведенні досліджень за 
темою статті.

Дослідження виконано у рамках плану НДР 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради та 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. з теми 1.3 
– «Парадигма здорового способу життя в дискурсах 
© Бондар Т.С., Новік О.О., Острікова Ю.О., 2012

фізичного виховання і спорту», номер державної 
реєстрації 0111U001716. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оптимізація професійної під-

готовки майбутніх вчителів фізичної культури до ін-
новаційної діяльності за шляхом впровадження у на-
вчальний процес методик, спрямованих на розвиток 
творчих здібностей.

Першому автору належить ідея та методика дослі-
дження, другому автору – розрахунки достовірності 
отриманих результатів за критерієм Фішера, третьому 
автору – збір даних.

Результати дослідження. 
Реалізовуючи поставлену перед дослідженням 

мету, у процесі дослідження було розроблено (з вико-
ристанням, зокрема, підходів визначених Ю. Гатано-
вим [1]) та впроваджено у процес підготовки майбут-
ніх вчителів фізичної культури циклу занять, ціллю 
яких було розвиток творчих здібностей студентів. У 
вказаний цикл увійшли заняття з таким змістом: занят-
тя – ділові ігри – 4 години; заняття-бесіди – 2 години; 
заняття-конференції – 4 години; заняття-практикуми 
з рухливих та народних ігор – 4 години. Загалом 14 
годин аудиторних занять.

Крім того, у розділ самостійної та індивідуальної 
роботи студентів було включено творчі завдання з 
розроблення рухливих ігор, фізкультурно-оздоровчих 
свят, творчих уроків у обсязі 12 годин. Впровадження 
експериментального циклу занять відбувалося впро-
довж двох календарних місяців.

Для з’ясування ефективності впливу вищезазна-
ченого циклу занять  на розвиток творчих здібностей 
майбутніх вчителів фізичної культури було проведено 
педагогічний експеримент. На початку експерименту 
було визначено контрольну та експериментальну гру-
пи. До контрольної групи входило 44 студенти (19 ді-
вчат та 25 юнаків), до експериментальної 45 осіб (18 
дівчат та 27 юнаків).
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

На констатувальному етапі експерименту було ви-
значено рівень розвитку креативних здібностей студен-
тів за методикою Е. Торранса [5], який встановив, що 
існує високий кореляційний зв’язок (0,63) між крите-
ріальними параметрами фігурного тесту та творчими 
здібностями людини. Сутність тесту полягає у тому, що 
дослідженим роздаються карточки на яких зображені 
певні незавершені фігури. За 10 хвилин досліджувані 
повинні їх домалювати з власної точки зору. Потім за 
певною методикою визначаються математичні харак-
теристики побіжності, гнучкості та оригінальності  
мислення, а також розробленості ідеї. Дані обробки 
результатів тестування узагальнювалися у табл. 1. Для 
з’ясування статистичної   достовірності,   у   процесі   
дослідження   було   застосовано  f-значення Фишера 
для 95 % вірогідності результатів (р<0,05) [4].

Аналіз матеріалів, представлених у табл. 1 показав, 
що у студентів, які увійшли до контрольної групи по-
казники побіжності становлять у середньому 8,29, а в 
експериментальній групі – 9,4. Це свідчить про достат-
ньо високий показник мислення студентів, однак не ви-
щий. При цьому дисперсії становлять, відповідно, 1,91 
та 1,34. Відношення дисперсій рівне 1.42537313432836. 
Воно менше табличного значення критерію Фішера 
F(0.05,24,25) = 1.96, отже, дисперсії відрізняються не-
значуще, що надає змогу зробити висновок про те, що 
обрані групи є достовірно рівними (при р<0,05). 

Подальший аналіз матеріалів табл. 1 показав, що 
показники гнучкості мислення становлять у середньо-
му у студентів контрольної групи 4,26, у студентів екс-
периментальної – 3,6. Це засвідчує те, що у переваж-
ної більшості студентів недостатньо різноманітні ідеї 
і стратегії, здатність переходити від одного аспекту 
до іншого. Зазначимо, якщо досліджуваний має низь-
кий показник гнучкості, то це свідчить про ригідність 
його мислення, низький рівень інформованості, обме-
женості інтелектуального потенціалу і (або) низької 
мотивації. При цьому дисперсії становлять, відпо-
відно, 4,26 та 3,6. Відношення дисперсій рівне 1,18. 
Воно менше табличного значення критерію Фішера F 
(0.05,24,25) = 1.96, отже, дисперсії відрізняються не-

значущо, що дає змогу зробити висновок про те, що 
обрані групи за показником гнучкості мислення є до-
стовірно рівними (при р<0,05).

Аналіз показників оригінальності мислення за-
свідчив посередній рівень її розвитку у студентів, що 
брали участь у тестуванні, на початку експерименту. 
Так, у контрольній групі він становив – 9,57, у екс-
периментальній – 11,07. Цей показник характеризує 
здатність висувати ідеї, що відрізняються від очевид-
них, загальновідомих, загальноприйнятих, банальних 
або твердо встановлених. Той, хто набуває високого 
значення цього показника, звичайно характеризують-
ся високою інтелектуальною активністю і неконформ-
ністю. Оригінальність рішень припускає здатність 
уникати легких, очевидних і нецікавих відповідей. 
Максимальний показник при цьому становить 20 ба-
лів, відповідно оригінальність мислення студентів 
обох груп була середньою на початку експерименту. 
При цьому дисперсії становлять, відповідно, 11,8 та 
14,5. Відношення дисперсій рівне 1,23. Воно менше 
табличного значення критерію Фішера F(0.05,24,25) = 
1,96, отже, дисперсії відрізняються незначно, що дає 
змогу зробити висновок про те, що обрані групи були 
на початку дослідження достовірно рівними (при 
р<0,05). 

Високі значення показника розробленості ідей ха-
рактерні для людей з високою успішністю, здібних до 
винахідницької і конструктивної діяльності. Низькі – 
для тих, що відстають, недисциплінованих і таких, що 
погано навчаються. Показник розробленості, зокрема, 
відображає інший тип побіжності мислення і в певних 
ситуаціях може бути як перевагою, так і обмеженням, 
залежно від того, як ця якість виявляється. На конста-
тувальному етапі середньо групове значення цього 
показника було у контрольній групі – 35,21, у експе-
риментальній – 25,9, тобто кожна ідея була розробле-
на у середньому в контрольній групі на 3,52 бали, у 
експериментальній на 2,59 бали. При цьому дисперсії 
становлять, відповідно, 102,18 та 74,5. Відношення 
дисперсій дорівнюється 1,37. Воно менше табличного 
значення критерію Фішера F (0.05,24,25) = 1,96, отже, 

Таблиця 1
Статистичне обґрунтування результатів педагогічного експерименту   щодо розвитку творчих здібностей 

(за методикою Е. Торранса)  у студентів факультету фізичного виховання 
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Початок дослідження

Дисперсія 1,91 1,34
1,43

4,26 3,6
1,18

11,8 14,5
1,23

74,5 102,18
1,37Середнє 

значення 8,29 9,4 7,43 7,29 9,57 11,07 25,9 35,21

Кінець дослідження

Дисперсія 3,43 1,4
2,45

8,3 3,4
2,44

17,1 14,5
1,18

196,5 82,18
2,4Середнє 

значення 10 9,3 9,2 7,31 19,4 12,01 41,6 37,07
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дисперсії відрізняються незначно, що надає змогу 
зробити висновок про те, що обрані групи були на по-
чатку дослідження достовірно рівними (при р<0,05). 

На формувальному етапі дослідження у навчальний 
процес експериментальної групи, за сприяння науково-
педагогічних працівників вищого навчального закладу, 
нами було впроваджено цикл занять, метою якого було 
розвиток творчих здібностей студентів, зміст яких ви-
кладений вище. По його завершенні, нами було прове-
дено повторне тестування рівня розвитку креативного 
мислення студентів за методикою Е. Торранса (що до-
зволяється даною методикою). Дані наведені у табл. 1

З аналізу матеріалів представлених у табл. 1 ви-
пливає, що у студентів, які опановували експеримен-
тальний цикл занять, зріс загальний рівень прояву 
творчих здібностей. Так, за показниками побіжності 
– на 1,71 бала, за показниками гнучкості мислення – 
на 0,9 бала,  за показниками оригінальності мислення 
– на 2,3 бали, за показниками розробленості ідей – на 
15,7 балів. При цьому вказані показники у студентів 
контрольної групи суттєво не змінилися. 

Обробка результатів експерименту за  f-критерієм 
Фішера дозволила статистично обґрунтувати 
достовірність отриманих у процесі формувального 
етапу результатів. Так, відношення дисперсій щодо 
показників побіжності рівне 2,45. Воно більше 
табличного значення критерію Фішера F (0.05,25,24)= 
1,97, отже, дисперсії (стандартні відхилення) 
відрізняються суттєво. Відповідно, середні показники 
експериментальної групи щодо побіжності є 
достовірно кращими (р<0,05).

Аналогічна ситуація спостерігається у студентів 
експериментальної групи щодо покращення рівня 
прояву гнучкості мислення – відношення дисперсій 
рівне 2,44. Воно більше табличного значення критерію 
Фішера F (0.05,25,24)= 1,97, отже, середні показники 
експериментальної групи щодо гнучкості мислення є 
достовірно кращими (р<0,05).

Рівень прояву розробленості ідей також достовірно 
покращилися (f-критерій (розрахований) становить 
2,4, що більше табличного – 1,97). Проте, не дивлячись 
на те, що у експериментальній групі за числовим 
показником рівень прояву оригінальності підвищився,  
статистично він залишився на рівні контрольної групи. 
Так, відношення дисперсій рівне 1,18. Воно менше 
табличного значення критерію Фішера F (0.05,25,24)= 
1,97, отже, дисперсії відрізняються незначущо 
(р<0,05). Це дозволяє зробити висновок, що, або 
для покращення показників прояву оригінальності 
потрібен більш тривалий час впровадження 
експериментальної методики, або розроблений цикл 
не впливає на розвиток оригінальності мислення.

Висновки.
1. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, 

що впровадження у процес підготовки майбутніх 
вчителів фізичної культури експериментально-
го циклу занять, спрямований на розвиток твор-
чих здібностей студентів, дозволив достовірно 
(р<0,05) збільшити показники прояву побіжності 
– на 1,71 бала, гнучкості мислення – на 0,9 бала, 
розробленості ідей – на 15,7 балів. При цьому 
вказані показники у студентів контрольної групи 
суттєво не змінилися. 

2. Аналіз показників оригінальності мислення у 
студентів експериментальної групи наприкінці 
експерименту дозволив виявити зростання цього 
показника на 2,3 бали. Проте таке зростання вия-
вилося несуттєвим і статистично недостовірним 
(р<0,05). Отже, виявлено, що розроблений цикл 
занять не впливає на покращення показників про-
яву оригінальності мислення за обмежений експе-
риментом час. Це визначає напрямки подальших 
досліджень.  
Подальшого вивчення потребує взаємозалежність 

між творчими здібностями майбутніх вчителів фізич-
ної культури та рівнем їх професійної компетентності.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Пять веков пути к олимпийскому возрождению
Бубка С.Н.

Национальный олимпийский комитет Украины 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлен исторический анализ 
условий возрождения Олимпийских игр 
в странах Западной, Центральной Ев-
ропы и Северной Америки в период с 
XV по XIX столетия. Рассмотрены пред-
посылки – гуманизация общества, раз-
витие образования, науки, культуры и 
искусства, формирование основ физи-
ческой культуры и основных националь-
ных систем физического воспитания, 
развитие соревновательного спорта 
в разных организационных формах и 
масштабах – которые способствовали 
созданию среды для инициирования 
олимпийского возрождения. Показана 
роль персоналий в возрождении олим-
пийского движения в течение пяти ве-
ков исторического развития общества.

Бубка С.Н. П’ять століть шляху до 
Олімпійського відродження. Пред-
ставлений історичний аналіз умов від-
родження Олімпійських ігор в країнах 
Західної, Центральної Європи і Північ-
ної Америки в період з XV по XIX сто-
ліття. Розглянуті передумови – гуманіза-
ція суспільства, розвиток освіти і науки, 
культури і мистецтва, формування основ 
фізичної культури і основних національ-
них систем фізичного виховання, роз-
виток змагального спорту в різних ор-
ганізаційних формах і масштабах – які 
сприяли створенню середовища для 
ініціації олімпійського відродження. Ви-
ділена роль персоналій у відродженні 
олімпійського руху впродовж п'яти віків 
історичного розвитку суспільства.

Bubka S.N. Five centuries of ways 
to the revival of the Olympics. The 
article presents an analysis of the revival 
of the Olympic Games in the countries 
of Western, Central Europe and North 
America in the period from XV to XIX 
centuries. Prerequisites including 
society humanization, development 
of education, science and major 
national systems of physical education, 
development of competitive sports in 
different organizational forms and scales, 
which contributed to the creation of the 
environment initiating the revival of the 
Olympics, have been considered. The 
role of personalities in the revival of the 
Olympic movement during five centuries 
of the historical development of the 
society has been shown.

Ключевые слова:
Олимпийские игры, олимпийское воз-
рождение, соревновательный спорт, 
история.

Олімпійські ігри, олімпійське відроджен-
ня, змагальний спорт, історія.

Olympic Games, the revival of the 
Olympics, competitive sport, history.

Введение.1

В литературе, посвященной истории олимпийского 
движения и Олимпийских игр, довольно долго оста-
вался очень слабо освещенным тот период продолжи-
тельностью в пять столетий (с XV по XIX века нашей 
эры), который предшествовал деятельности Пьера де 
Кубертена, его единомышленников и соратников, при-
ведшей к практическому международному возрожде-
нию Олимпийских игр на их современном этапе.

Исследователи в своих трудах, как правило, по-
сле освещения заката античных Олимпийских игр, 
произошедшего в конце IV века нашей эры в Древ-
ней Греции, пребывавшей тогда под властью Рима, 
переходили ко второй половин XIX века, описывая 
философские взгляды Пьера де Кубертена, его труды 
о различных системах физического воспитания в 
разных странах, деятельность по координации усилий 
сторонников возрождения в современных условиях 
Олимпийских игр и популяризацию этих идей, по-
дготовку и проведение в 1894 году в Париже учреди-
тельного конгресса, на котором были приняты реше-
ния о формировании Международного олимпийского 
комитета как руководящего органа олимпийского 
движения и о проведении в 1896 году в Афинах Игр I 
Олимпиады современности. 

Все это действительно происходило в упомянутые 
годы, и вряд ли можно оспорить историческую зна-
чимость упомянутых событий и роль П. де Кубертена 
как их инициатора, активно реализовывавшего свои 
замыслы.

Но в то же время, несомненно, следует констати-
ровать, что различные попытки проведения тех или 
иных спортивных соревнований, именуемых Олим-
пийскими играми, неоднократно предпринимались в 
разных странах Европы (и не только на этом конти-
ненте, но и в Северной Америке) задолго до описан-
© Бубка С.Н., 2012

ной деятельности Кубертена, происходившей во вто-
рой половине XIX века. Предшествовавшие же этому 
события XV-XIX столетий, во многом закладывавшие 
фундамент для последующего реального олимпийско-
го возрождения в международном масштабе, впервые 
стали получать надлежащее освещение в отечествен-
ной специальной литературе лишь в первом десятиле-
тии XXI века [4, 5], а в зарубежных изданиях разных 
стран – в основном, в последней четверти XX века.

Исследования выполнены согласно теме 1.1. Свод-
ного плана НИР в сфере физической культуры и спор-
та на 2010-2015 гг. «Исторические, организационно-
методические и правовые основы реализации 
олимпийского образования Украины» (номер госреги-
страции: 0111U001714).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы –исторический анализ условий воз-

рождения Олимпийских игр в странах Западной, Цен-
тральной Европы и Северной Америки в период с XV 
по XIX столетия.

Результаты исследования. 
В XV-XVII веках нашей эры в наиболее развитых 

странах Западной и Центральной Европы происхо-
дили весьма существенные изменения не только в 
экономических и социальных условиях жизни людей, 
но и в их мировоззрении, что, в свою очередь, при-
водило к раскрепощению человека и гуманизации об-
щества, к активизировавшемуся развитию образова-
ния и науки, культуры, искусства и международного 
сотрудничества, а также того, что в дальнейшем будет 
названо физическим воспитанием, физической куль-
турой и спортом. В истории эти периоды получили 
наименования эпохи Возрождения (или Ренессанса) и 
последующего Нового времени.

Наряду со всеми прочими позитивными явления-
ми тех времен, в обществе вновь пробудился и акти-
визировался общественный интерес к изучению ис-
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тории Древней Греции и Древнего Рима, в том числе 
и к исследованиям, направленным на осознание того 
существенного места, которое в античной цивили-
зации занимали атлетические (позднее названные 
спортивными) соревнования, в том числе и, особенно, 
такие комплексные состязания, как древнегреческие 
Олимпийские игры.

 Неуклонно усиливался общественный интерес к 
античному наследию не только в скульптуре, живо-
писи, архитектуре, литературе, театре, образовании и 
воспитании, но и в атлетике [5].

Постепенно стали формироваться основы физи-
ческой культуры (с использованием различных форм 
двигательной активности) и основные национальные 
системы физического воспитания – в Англии, Фран-
ции, Швеции, Германии, Богемии (Чехии) и некоторых 
других странах. Происходило и развитие соревнова-
тельного спорта (в Англии, США, Франции, Голлан-
дии, Швеции, Германии, Австралии, Австрии, России, 
Канаде и др.) – легкой атлетики, футбола, плавания, 
конного спорта, бокса, гольфа, бейсбола и т.д., включая 
и международные соревнования в этих видах спорта.

Заметно возросший на этом фоне интерес к тако-
му общественному культурному явлению античных 
времен, как древнегреческие Олимпийские игры, не 
мог не привести и к отдельным попыткам их возрож-
дения, которые в разных странах реализовывались в 
различных организационных формах и масштабах.

Так, еще в 1516 году в австрийском Бадане (не-
подалеку от Вены) состоялись «Олимпийские 
выступления», проведенные юристом Йоханнесом 
Аквиллой, на которого большое впечатление произве-
ло изучение истории Древней Греции, в том числе и 
античных Олимпийских игр. 

…В Англии в 1612 году в городке Котсволд 
Хилс во время празднования Троицы впервые были 
проведены соревнования, вошедшие в историю спор-
та под названием «Котсволдские олимпийские игры» 
[4, 5]. Их идеологом стал поселившийся в тех местах 
в 1611 г. адвокат Роберт Дувр, по инициативе кото-
рого программа народных празднеств, включавшая 
танцевальные и песенные конкурсы, игры и другие 
разные состязания и развлечения, была пополнена и 
спортивными соревнованиями – конными бегами, а 
также собачьими бегами за дичью.

В дальнейшем эти базирующиеся на идеях Р. Дувра 
Котсволдские игры проводились регулярно, а их спор-
тивная программа расширялась и уточнялась. Хотя в 
ней основное место по-прежнему отводилось конным 
и собачьим бегам, проводимым по установленным 
правилам, однако, кроме того, там проводились и со-
ревнования в некоторых дисциплинах легкой атлети-
ки – беге, прыжках и в метании кузнечного молота, а 
также в различных видах борьбы, в фехтовании и в 
умении владеть пиками. 

В 1636 году вышло в свет произведение «Анналии 
Дубренция», в котором были подробно описаны не 
только спортивная и развлекательная составляющие 
Котсволдских олимпийских игр, но и посещавшие 
их зрители, покровители, сторонники проведения и 

организаторы игр – прежде всего Роберт Дувр, а так-
же содержались посвященные им поэмы [17]. В них, 
в частности, прославлялся Р. Дувр, представляемый 
(в поэме Б. Джонсона) как современный Геракл, а 
организуемые Р. Дувром Котсволдские игры сравни-
вались с древнегреческими Олимпийскими, Пифий-
скими, Немейскими и Истмийскими играми. Автор же 
другой поэмы, включенной в «Анналии Дубренция», 
– М. Дрейтон – писал, что Котсволдские игры «воз-
рождают славу золотого века» в «унылое железное 
время», и акцентировал связь этих игр в Котсволде с 
древнегреческими Олимпийскими играми. 

Роберт Дувр был организатором и руководителем 
Котсволдских олимпийских игр в течение трех десят-
ков лет – до 1642 года. После этого – из-за охвативших 
Англию религиозных и политических противоречий, 
приведших затем к гражданской войне в этой стране, 
– игры в Котсволде перестали проводиться. А возоб-
новились они еще через восемнадцать лет – в 1660-м 
(но уже без Роберта Дувра, умершего в 1652 г.). 

В дальнейшем эти игры проводились довольно ре-
гулярно в течение двухсот лет. Причем очень многое 
для их развития и популяризации сделали внуки осно-
вателя игр и, прежде всего, младший из них – Томас 
Дувр.

Хотя регламент Котсволдских игр и их про-
грамма неоднократно изменялись, но в них самыми 
популярными спортивными соревнованиями остава-
лись бег и прыжки, фехтование, конные бега, разные 
виды борьбы и состязания с палками. При этом стоит 
отметить, что соревнования в ходе этих игр проводи-
лись не только среди мужчин, но и среди женщин.

Атмосфера Котсволдских игр (которые за 
упомянутые двести лет знали периоды и повышения 
популярности, и ее снижения) отличалась красочнос-
тью и праздничностью, в ней было много танцев, пе-
сен и всевозможных развлечений.

В связи с развитием промышленности в том реги-
оне Англии в середине XIX века и связанным с этим 
заметным ухудшением криминогенной ситуации про-
ведение Котсволдских игр было прекращено, и они 
вновь возродились только в середине XX века – 17 
мая 1951 года. 

А еще через несколько лет Котсволдские игры 
обрели стабильную и четкую организацию. Затем, в 
1965-м, было учреждено Общество Роберта Дувра, 
ставшее в 1966 году организатором на Дуврском хол-
ме игр, во многом сохранивших их прежний формат 
и традиции. А с 1967-го эти игры стали проводить-
ся как официальное мероприятие. В соответствии со 
сформированной Обществом Роберта Дувра новой 
философией Котсволдских игр они, хотя и опирались 
на исторические корни и традиции, но должны были 
учитывать и современные вкусы и требования.

В программу игр, по-прежнему проводимых на 
Дуврском холме и в его окрестностях, организаторы 
вернули некоторые из тех традиционных видов состя-
заний, которые проводились еще в XVII веке (с 1636 
года), – толкание ядра, метание кузнечного молота, 
прыжок с места и другие [5]. 
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Игры в Котсволде стали более массовыми и 
зрелищными, в то же время они обрели оздоровительно-
развлекательный характер, а их специфика сместилась 
в сторону товарищеского соперничества и активного 
отдыха [9].

Однако, несмотря на это, Общество Роберта Дув-
ра, сохраняющее убежденность в преемственности 
Котсволдских игр по отношению к древнегреческим 
Олимпийским играм, продолжает утверждать, что их 
игры (преподносимые общественности как «Олим-
пийские игры Роберта Дувра») являются одним из 
крупнейших в мире олимпийских мероприятий (на-
ряду с играми, проводимыми в Англии Олимпийским 
обществом Мач Венлока, которые будут рассмотрены 
нами в этой же статье несколько ниже. – Авт.), обеспе-
чивающих связь между античными и современными 
Олимпийскими играми [8]. Котсволдские игры прово-
дятся и ныне, сохраняя свой размах, праздничность, 
массовость и театрализованность.

В том же XVII веке, что и «Котсволдские олимпий-
ские игры» в Англии, но на двенадцать лет позднее их, 
в 1624 году, в Швеции капитан Р. Стоуэр организовал 
и провел «Олимпийские игры», программа которых 
включала соревнования по бегу, метанию молота, 
борьбе, а также игру, в чем-то напоминавшую ганд-
бол, и некоторые другие состязания [5]. Через двад-
цать лет, в 1644-м, по требованию радикальных пури-
тан эти игры были шведскими властями запрещены, 
но через два десятилетия возродились и проводились 
на протяжении еще шестидесяти лет.

Англичанин Джилберт Вест (1703-1756 гг.) свою 
докторскую диссертацию посвятил изучению исто-
рии древнегреческих Олимпийских игр, призывал к 
их возрождению и довольно всесторонне развивал 
идеи олимпизма [4].

Во второй половине XVIII века шведский граф 
Фредерик Богислаус Шверин предложил план раз-
вития спорта в Швеции, которому должно было со-
действовать строительство во всех провинциях этой 
страны спортивных площадок и проведение на них 
соревнований и других спортивных мероприятий. 
При этом граф Шверин предполагал, что если такая 
система просуществует достаточно долго, то в каж-
дой шведской провинции появится место обществен-
ного собрания для празднования с большим размахом 
Олимпийских игр [27].

Попытки возрождения спортивных соревнований 
в духе античных Олимпийских игр предпринимались 
в XVIII веке не только в Европе, но и в Северной 
Америке. К примеру, в США конгрессмен У. Драйтон 
в 1779 году предложил провести спортивный празд-
ник в честь Дня независимости, ссылаясь при этом на 
древнегреческие Олимпийские игры. А его противник 
– конгрессмен Г. Лоуренс – в ответ на такие призывы 
утверждал, что «Олимпийские игры и другие глупос-
ти привели греков к упадку» [4].

Примерно в тот же период XVIII века в Канаде – в 
Монреале – проводились спортивные праздники, про-
ходившие под названием «Олимпийский фестиваль» 
[5].

В исторической литературе высказывается мнение 
и о том, что идею возобновления Олимпийский игр 
одним из первых высказал в 1793 году немецкий педа-
гог Иоганн Кристоф Фридрих Гутс-Мутс – теоретик 
и практик в сфере физического воспитания, обратив-
ший внимание современников на проводившиеся в 
Древней Греции античные Олимпийские игры [5].

…В первой половине XIX века одним из очагов де-
ятельности по внедрению двигательной активности и 
спорта в учебно-воспитательный процесс стала семи-
нария Рондо во Франции, расположенная недалеко от 
Гренобля. Монахи, преподававшие в этой семинарии, 
считали спорт одним из действенных средств духо-
вного и физического воспитания семинаристов. А в 
начале 1831/1832 учебного года в семинарии Рондо 
ученики класса философии, увлеченные изучением 
истории Древней Греции (в том числе и такого ее на-
следия, как античные Олимпийские игры), предложи-
ли директору этого учебно-религиозного заведения 
проводить (в последний день февраля каждого висо-
косного года) игры, подобные древнегреческим, – и 
получили как согласие на это, так и поддержку в орга-
низации игр [6]. 

 29 февраля 1832 года в Рондо состоялись первые 
такие игры, подготовку и проведение которых 
осуществляли сами ученики семинарии, создав-
шие для этого спортивное общество и избравшие 
ответственных лиц. А курировавшие эту деятель-
ность преподаватели семинарии помогли ее учащим-
ся разработать «Олимпийский закон», направленный 
на увековечивание олимпийских праздников и опред-
елявший условия организации игр в Рондо и их пра-
вила. К тому же небезынтересно, что проводимые в 
Рондо игры рассматривались их инициаторами и ор-
ганизаторами как мероприятие, способствующее воз-
рождению культуры Древней Греции [5].

Первые игры в Рондо (1832 г.) состоялись под на-
именованием «Олимпийское шествие в память об 
играх, которые отмечались в Олимпии каждые четыре 
года», а вторые (1836 г.) и последующие – уже под на-
званием «Олимпийские игры» [6].

В программу первых игр в Рондо входили 
различные соревнования, в том числе бег, стрельба из 
карабина, бег в мешках, командные игры с мячами и 
др. Причем власти Гренобля предоставили семинарис-
там территорию для проведения таких состязаний.

В дальнейшем программа игр в Рондо расширя-
лась и совершенствовалась; в нее дополнительно 
были включены такие соревновательные дисциплины, 
как метание диска, прыжки с шестом, фехтование на 
саблях и некоторые другие виды состязаний.

Кроме спортивных соревнований, на играх в 
Рондо проводились среди семинаристов и конкурсы 
поэзии, в которых особое внимание уделялось про-
славлению Олимпийских игр. Также стоит отметить, 
что на играх в Рондо значительная роль отводилась 
ритуалам представления команд, участвующих в со-
ревнованиях, и награждения их победителей олим-
пийскими медалями. В этих ритуалах организаторы 
игр стремились верность древнегреческим традициям 
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сочетать с различными современными нововведени-
ями [5]. Характерно, что, несмотря на смену поко-
лений и политические потрясения во Франции тех 
лет, в семинарии Рондо удалось сохранить энтузиазм 
учащихся, их преподавателей и руководителей этого 
учебного заведения, сберегать и развивать олимпий-
ские традиции. О духе независимости и свободы, ца-
рившем в семинарии, красноречиво свидетельствуют, 
например, воспоминания одного из ее воспитанников 
– Анри Руссе, который в своем труде «Олимпийские 
игры в Рондо (1832-1894)» описал их историю и раз-
витие, подтверждая не только приверженность участ-
ников этих игр идеалам олимпизма, но и тесную связь 
игр в Рондо с политической и религиозной жизнью во 
Франции, и стремление учащихся и педагогов семи-
нарии к созданию в ней атмосферы нравственности, 
свободы, творчества, самостоятельности и здорового 
соперничества [6].

…В Швеции учитель гимнастики и фехтования 
Густав Йохан Шартау основал в Хельсинборге (го-
роде на юге этой страны) «Олимпийскую ассоциа-
цию», сумел заинтересовать ее деятельностью многих 
известных людей того региона (в том числе владель-
цев газет) и высказал идею проведения Олимпийских 
игр, подобных древнегреческим, в Рамлёсе – курорте, 
расположенном неподалеку Хельсингборга. 28 июня 
1834 г. Г.Й. Шартау в статье, опубликованной в одной 
из шведских газет, призывал: «Олимпийские игры за 
много веков канули в неизвестность, но мы надеемся, 
что в один из дней сильные сыны Скандинавские смо-
гут провести игры в обновленный форме и принять в 
них участие» [5].

Игры в Рамлёсе были проведены дважды: в 1834 
и 1836 годах. Программа этих игр включала конные 
соревнования, ряд легкоатлетических дисциплин (бег 
на короткие и длинные дистанции, прыжки в высоту, 
прыжки с шестом), борьбу, гимнастику (упражнения 
на координацию и равновесие) и скалолазание. Шар-
тау, особо учитывая высокую популярность конных 
соревнований в том регионе южной Швеции, очень 
надеялся, что в них будут участвовать военные из на-
ходившихся там кавалеристских полков. Но, как отме-
чает А. Сван в своем вышедшем в свет в 1984 году 
труде «Олимпийские игры в Рамлёсе в 1834 и 1836 
гг.» (27), офицеры не пожелали соревноваться с ко-
нюхами и кузнецами. Тем не менее, хотя количество 
участников состязаний на играх в Рамлёсе (большин-
ство соревнований – не только в конном спорте – про-
водились на ипподроме) было невелико, но за ними 
наблюдали несколько тысяч зрителей, да и газеты 
проявили к этим играм большой интерес. Память о 
тех далеких событиях сохранилась и в наше время в 
Рамлёсе в некоторых «спортивных» названиях: «ра-
йон Олимпиад», «улица гонок», «улица учителя фех-
тования» и т.д.

…В истории попыток возрождения в XIX веке 
античных Олимпийских игр в современных условиях 
весьма заметное место занимает Уильям Пенни Брукс 
– уроженец Мач Венлока (городка в Великобрита-
нии – в графстве Шропшир в Уэльсе). Он родился в 

1809 году в семье врача, а медицинское образование 
получил, обучаясь в Англии (в Лондоне), Франции (в 
Париже) и Италии (в Падуе). В 1830 году У.П. Брукс 
вернулся в Мач Венлок, где не только занялся врачеб-
ной практикой, приняв ее после смерти своего отца, 
но и завоевал популярность и авторитет в том городке 
и окрестных районах, принимая активное участие в 
разработке и реализации различных проектов – на-
пример, по строительству дороги и здания хлебной 
биржи, введению в Мач Венлоке газового освещения, 
созданию классов по изучению музыки и спортивных 
секций [25].

Уильям Пенни Брукс в 1841 году основал Венлок-
ское сельскохозяйственное общество чтения. В его 
структуре в 1850-м был образован спортивный класс, 
который затем выделился в самостоятельное Олим-
пийское общество Венлока. К созданию этого обще-
ства Брукс подошел, имея к тому времени конкретные 
планы, базировавшиеся на его устоявшихся четких 
взглядах.

Игры в Мач Венлоке, население которого состав-
ляло около трех тысяч человек, планировались как 
ежегодные, а впервые они были проведены под ру-
ководством У.П. Брукса 22 октября 1850-го – и вклю-
чали соревнования в таких видах спорта, как футбол 
и крикет, легкоатлетические дисциплины – бег на 
различные дистанции, прыжки в высоту и прыжки в 
длину, а также метание колец, толкание камня и дру-
гие состязания. В программе этих игр соревнования, 
организованные по древнегреческим образцам, сосед-
ствовали с грубыми народными играми и спортом той 
патриархальной простоты, которые были характерны 
для «веселой Англии» в ее викторианскую эпоху [5].

Программа игр, проводившихся в Мач Венлоке, 
неоднократно обновлялась. Она стала включать, на-
пример, и такие классические (по образцам Древней 
Греции) виды соревнований, как метание копья и 
пентатлон (пятиборье), и различные народные состя-
зания, в том числе такие экзотические, как бег с тач-
ками (при этом у соревнующихся были завязаны гла-
за), рыцарские турниры на лошадях (всадники были 
одеты в средневековые костюмы) и даже поросячьи 
бега. Однако в дальнейшем программа этих Игр стала 
все более приближаться к той, которая была характер-
на для античных Олимпийских игр в Древней Греции, 
– и в Мач Венлоке, помимо спортивных соревнова-
ний, стали проводиться и поэтические конкурсы. К 
тому же организаторы Венлокских олимпийских игр 
позаимствовали ряд ритуалов и церемоний из истории 
античных Олимпийских игр: победителей соревнова-
ний в Мач Венлоке увенчали лавровыми венками, а 
также награждали медалями [15].

Венлокские игры, организуемые и руководимые 
Уильямом Пенни Бруксом, достигли наивысшей по-
пулярности в 60-е – 70-е годы XIX века: в них уча-
ствовали спортсмены не только из Мач Венлока 
и его окрестностей, но и из разных мест, изрядно 
отдаленных от графства Шропшир, а за соревновани-
ями игр наблюдали по четыре-пять тысяч зрителей.

В своей деятельности, направленной на возрожде-
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ние Олимпийских игр, У.П. Брукс не ограничивался 
самим Мач Венлоком, графством Шропшир и даже 
пределами Англии, а интересовался и развитием 
спорта в других странах, особенно – в Греции [5]. В 
частности, в 1859 году Олимпийское общество Вен-
лока выделило денежные средства, предназначавши-
еся для награждения победителей «Панэллинской 
Олимпиады» – игр в столице Греции Афинах, перио-
дически проходивших там при поддержке Евангелиса 
Цаппаса (подробнее эти игры будут освещены в этой 
статье несколько ниже. – Авт.). Наряду с тем, Уильям 
Пенни Брукс, пропагандировавший идеи возрождения 
Олимпийских игр, установил переписку с греческими 
энтузиастами спортивного и олимпийского движения, 
в том числе и с поверенным в делах Греции в Лон-
доне Д. Геннадиусом, неоднократно обсуждая с ним 
различные вопросы, связанные с идеей возрождения 
в Греции Олимпийских игр, причем именно как меж-
дународного мероприятия.

О том, как греческие сторонники этого возрож-
дения позитивно воспринимали активную и целе-
устремленную деятельность У.П. Брукса в данной 
сфере, может свидетельствовать, к примеру, цитата 
из одного из адресованных ему писем Д. Геннадиуса, 
написанного в 1883 году: «Как грек я чувствую себя 
в долгу перед Вами за ваши усилия по претворению 
в жизнь возрождения Олимпийских игр» [25]. Столь 
же тепло отзывалась о деятельности У.П. Брукса и 
тогдашняя греческая пресса. Так, в одном из номеров 
газеты «Клио» (в июне 1881 года) сообщалось, что 
«доктор Брукс, восторженный поклонник эллинской 
культуры, призывает к организации Международного 
олимпийского фестиваля в Афинах» [5].

В Великобритании Ливерпульское олимпийское 
общество провело в 1862 году в этом английском го-
роде первый Олимпийский фестиваль, который затем 
проходил в Ливерпуле еще несколько раз [26].

А в 1865 году была создана Национальная олим-
пийская ассоциация Англии, проведшая в 1866-м 
первые Олимпийские игры (Олимпийский фестиваль) 
в Лондоне, а затем вторые – в Бирмингеме (1867 г.) и 
третьи – в Веллингтоне (1868 г.). В те годы Уильям 
Пенни Брукс сделал немало, чтобы идеи, которые были 
положены им в основу Венлокских олимпийских игр, 
реализовывались в Великобритании в общенациональ-
ном масштабе. И это в значительной мере удалось во-
плотить в жизнь, а в программу первого Олимпийского 
фестиваля в Лондоне (1866 г.) входили соревнования 
по бегу, плаванию, гимнастике, крикету и ряду других 
видов спорта. Брукс, выступая при вручении призов 
победителям этих игр, особое внимание уделил в сво-
ей речи тому, насколько национальная мощь зависит 
от развития спорта и физического воспитания населе-
ния [6]. Примечательно, что когда после шестилетне-
го перерыва, прошедшего в Англии вслед за третьими 
Олимпийскими играми (состоявшимися в 1868 году), 
организовывались четвертые (в 1874-м), то местом для 
их проведения был избран Мач Венлок.

В 1877 году в той же стране состоялись пятые 
игры (в Шрусбери), а в 1883-м (в Хедли Шропшире) 

– шестые, ставшие последними, проведенными Наци-
ональной олимпийской ассоциацией Англии.

В 1873 году в Морпете (Англия) состоялись первые 
Морпетские олимпийские игры, которые в дальней-
шем проходили довольно регулярно и перестали про-
водиться только в 1958 году. 

Хотя интенсивное развитие различных видов спор-
та в Великобритании во второй половине XIX века, 
в купе с созданием в этой стране многочисленных 
спортклубов и проведением всевозможных турниров, 
привело к некоторому снижению популярности Вен-
локских олимпийских игр и к уменьшению количе-
ства их участников, но, тем не менее, эти игры оста-
вались значимым событием для жителей Мач Венлока 
и соседних с ним территорий [5]. Следует отметить и 
то, что У.П. Брукс популяризировал Венлокские олим-
пийские игры как составную часть национальной ан-
глийской системы физического воспитания, нацелен-
ной на формирование здоровой нации.

В 1890 году почетным гостем Венлокских игр 
был барон Пьер де Кубертен, посетивший меропри-
ятие по приглашению основателя этих игр Уильяма 
Пенни Брукса. Свои впечатления Кубертен изложил в 
опубликованной в газете «Ле Ревю Атлантик» востор-
женной по тональности статье «Олимпийские игры 
в Мач Венлоке: страница в истории спорта». О том, 
какое значение придал увиденному в Мач Венлоке П. 
де Кубертен (вообще-то, как известно, не очень стре-
мившийся подчеркивать роль других людей в воз-
рождении Олимпийских игр, представляя эту идею, 
в основном, как свою собственную), наглядно свиде-
тельствует цитата из упомянутой его статьи: «…тот 
факт, что Олимпийские игры, которые современная 
Греция до сих пор не в состоянии возродить, выжили 
в наше время, – заслуга не греков, а доктора У.П. 
Брукса. Именно ему мы обязаны их историческому 
открытию 40 лет назад, и именно он в свои 82 года, 
но все еще искрометный и неистовый, продолжает 
организовывать и вдохновлять их… Все это окутано 
вуалью поэзии и ароматом античности» [11, 25].

Такая высокая оценка деятельности Брукса во мно-
гом объяснялась не только фактом регулярного про-
ведения Венлокских олимпийских игр, но и тем, что 
их идеология, заложенная учредителем этих игр, со-
впадала со взглядами самогó Кубертена на проблемы 
возрождения Олимпийских игр. И характерно, что 
Кубертен в своей дальнейшей деятельности исполь-
зовал опыт организованных Бруксом Венлокских игр, 
а также обратился к нему за поддержкой в период по-
дготовки к учредительному Олимпийскому конгрес-
су в Париже (в 1894 году). Приведем здесь цитату из 
ответного письма У.П. Брукса П. де Кубертену: «Это 
была моя столь долго взлелеиваемая идея относитель-
но того, чтобы сделать Грецию центром, но планы 
вашего Конгресса охватить все страны действитель-
но превосходны… Однако это следует выполнить без 
малейшего промедления, так как, опираясь на свой 
опыт, я могу утверждать, что достигнутый успех сле-
дует закреплять быстрыми решительными действи-
ями на волне энтузиазма… Хотел бы я быть моложе 
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и сильнее, чтобы быть свидетелем энтузиазма этого 
Конгресса, слушать проникновенные выступления в 
защиту его устремлений» [25].

К сожалению, преклонный возраст и состояние 
здоровья не позволили У.П. Бруксу принять участие 
в парижском учредительном Олимпийском конгрессе 
1894 года, а в конце І895-го он скончался.

В 1950 году были проведены торжества в связи 
со 100-летним юбилеем первых Венлокских олим-
пийских игр. В 1977-м возобновилась деятельность 
Олимпийского общества Венлока, в свое время осно-
ванного Бруксом, а в наше время координирующего 
деятельность спортклубов спортивных секций, про-
водящего соревнования по различным видам спорта 
и организующего фестивали искусств (в которых уча-
ствуют поэты, музыканты и писатели).

Дэвид Янг, американский историк, изучавший 
деятельность и роль различных людей в возрожде-
нии Олимпийских игр, в своем изданном в 1987 году 
исследовании, озаглавленном «Начала современных 
Олимпийских игр: новая версия», утверждал, что 
идея их возрождения по древнегреческому образцу и 
проведения таких Игр в Афинах раз в четыре года как 
крупного международного мероприятия принадлежит 
не Кубертену, а англичанину Бруксу, высказавшему 
эту идею осенью 1880 года и предпринявшему меры 
для ее реализации [28].

А в 1994 году, когда отмечался 100-летний юбилей 
официального возрождения Олимпийских игр (учре-
дительного конгресса-1894 в Париже), тогдашний 
президент Международного олимпийского комитета 
Хуан Антонио Самаранч возложил венок на могилу 
Уильяма Пенни Брукса и при этом, обращаясь к пред-
ставителям прессы из разных стран, освещавшим 
упомянутые события, сказал: «Я пришел отдать дань 
восхищения и уважения доктору Бруксу, который был 
подлинным основателем современных Олимпийских 
игр» [5].

…Истории последней четверти XIX века известны 
еще несколько осуществленных в разных странах 
Европы и Северной Америки попыток проведения 
мероприятий под названием «Олимпийские игры», 
основанных на древнегреческом культурном насле-
дии. К примеру, в 1880 году в Паличе (тогда этот город 
находился на территории Австро-Венгерской импе-
рии) состоялись Олимпийские игры, проводившиеся 
там затем еще несколько раз – вплоть до 1914 года, 
когда началась Первая мировая война.

Аналогичной направленности мероприятия про-
водились и в баварской столице – Мюнхене, где про-
грамма спортивных соревнований включала легко-
атлетические дисциплины (бег и метания), конные 
скачки, а также различные народные забавы и игры.

А в США – в Сан-Франциско – в 1893 году со-
стоялись соревнования, проходившие под названием 
«Возрожденные греко-римские игры».

…Особо стоит остановиться на тех попытках воз-
рождения Олимпийских игр, которые в XIX веке пред-
принимались в Греции – стране, являющейся родиной 
античных Олимпийских игр.

Усиление интереса к истории древнегреческих 
Олимпийских игр и связанные с этим идеи их возрож-
дения в современных условиях не обошли стороной 
общество Греции, территории которой, завоеванные 
турками, входили в Османскую империю.

В этой связи уместно упомянуть, что в вышедшем в 
свет в Афинах в 1997 году двухтомном фундаменталь-
ном историческом труде «Greek Athletics», который 
был создан коллективом греческих специалистов и 
издан Министерством культуры и Генеральным се-
кретариатом спорта этой страны, показано, что ни 
во времена Византийской империи, ни тогда, когда 
Греция находилась под властью Османской империи, 
не угасал интерес греков к такой части их истории и 
культуры, как античные Олимпийские игры [19].

Но, хотя в XVI, XVII веках и в значительной части 
XVIII века в различных местностях, населенных гре-
ками, спортивные соревнования, в чем-то подобные 
древнегреческим атлетическим состязаниям, про-
водились, но они были локальными и не назывались 
Олимпийскими играми [5].

 А когда в конце XVIII века, в 1797 году, пала Ве-
нецианская республика, население ряда греческих 
островов в Ионическом море оказалось под влияни-
ем событий Французской революции. В частности, на 
острове Кефалония был сформирован институт гре-
ческих якобинцев, одной из инициатив которых стала 
идея возрождения Олимпийских игр, проводимых в 
честь античных богов. И такие игры проводились там 
в 1807-1814 годах и назывались «Grix Olympiasiques». 
А в 1829-м игры, подобные Олимпийским, состоялись 
в Мегаре – в военном лагере, а в программу тех сорев-
нований входили бег, прыжки и стрельба [18].

Идеи возрождения Олимпийских игр заметно ак-
тивизировались после греческой революции (1821 
год) и последующего обретения Грецией независи-
мости с провозглашением самостоятельного государ-
ства (1832 год). Так, греческий журналист Пананотис 
Сутсос в 1833-1842 годы не раз поднимал перед пра-
вительством Греции вопрос о том, чтобы объявить 25 
марта праздничным днем и днем проведения Олим-
пийских игр. В тот же период в этой стране проводи-
лись и соревнования, подобные Олимпийским играм, 
в том числе в Афинах – в 1835 г. и в Пиргосе – в 1838 
г. [5, 19].

Но проведение в Греции масштабных игр общена-
ционального характера с помощью правительства ста-
ло возможным лишь тогда, когда к этому подключился 
богатый греческий землевладелец Евангелис Цаппас, 
который, хотя и жил в то время в Румынии, но был па-
триотом Греции. Цаппас направил письмо греческому 
королю Оттону I, предложив ему возродить Олимпий-
ские игры, являющиеся важной частью национальной 
истории и культуры. А когда король Оттон I отнесся 
к такой идее скептически, Евангелис Цаппас создал – 
на собственные финансовые средства – фонд для про-
ведения возрождаемых Олимпийских игр и построил 
для этих целей в Афинах большой спортивный зал.

В конце концов благодаря меценатской поддержке 
со стороны Цаппаса и его усилиям в 1859 году в гре-
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ческой столице состоялись первые игры, названные 
Панэллинской Олимпиадой [21]. В программу этих 
игр, победителей которых увенчивал оливковыми вен-
ками и награждал денежными призами король Оттон I, 
входили бег на один стадий и на два стадия (длины дис-
танций, принятые на древнегреческих Олимпийских 
играх), прыжки, метание диска, метание копья (на даль-
ность и в цель), конные соревнования, борьба, лазание 
по канату, командные состязания по перетягиванию ка-
ната. В этих играх участвовали не только спортсмены, 
проживавшие на территории самой Греции, но и греки, 
жившие на Кипре, в Египте и в Малой Азии. 

Успешное проведение первой Панэллинской 
Олимпиады побудило Евангелиса Цаппаса к появле-
нию новой идеи – сделать эти игры регулярными и 
международными, что должно было бы содействовать 
единению народов различных европейских стран.

Такие игры предполагалось провести в 1863 году, 
однако они не состоялись из-за кончины короля Гре-
ции Оттона I. А в 1865-м умер Цаппас. Но его идеи 
не погибли – и учрежденные им игры проходили и 
после смерти их основателя – несколько раз (в 1870, 
1875, 1877 и 1889 годах). В программу этих игр, поми-
мо уже упоминавшихся дисциплин, были включены 
также соревнования в прыжках с шестом, прыжках в 
высоту с разбега, тройном прыжке, лазании по шесту, 
метанию камней, подниманию тяжестей (двумя рука-
ми и одной рукой), гимнастическим упражнениям на 
параллельных брусьях и другие состязания [21].

Греческие специалисты [19, 22] и в наше время 
считают, что далеко не в полной мере оценено вли-
яние, оказанное на возрождение олимпизма и Олим-
пийских игр такими видными греческими деятелями, 
как Евангелис Цаппас, Пананотис Сутсос, Димитриос 
Викелас, Иоанис Фокианос.

…Завершающим этапом на долгом пятивековом 
пути олимпийского возрождения стала активная и 
плодотворная многогранная деятельность француз-
ского просветителя, историка, литератора, педагога, 
социолога, гуманиста Пьера де Кубертена [2, 3] и 
его единомышленников, сторонников и соратников – 
французов Жюля Симона и Анри Мартина Дидона, 
американца Уильяма Слоэна, россиянина Алексея Бу-
товского, чеха Иржи Гута-Ярковского, шведа Виктора 
Балька и других [20, 23, 24].

Поскольку «кубертеновский» период подготовки 
к возрождению Олимпийских игр и практическая ре-
ализация намеченных Пьером де Кубертеном планов 
достаточно подробно описаны в специальной истори-
ческой литературе, мы отметим здесь только основные 
события – вехи на этом этапе.

Как отмечал сам Пьер де Кубертен [1, 13], кампа-
ния, направленная на возрождение Олимпийских игр, 
началась 30 августа 1887 года, когда была опублико-
вана его статья, обращавшая внимание французов на 
необходимость более разносторонней физической по-
дготовки и сообщавшая о создании Лиги физического 
воспитания.

В 1888 году вышла в свет книга Кубертена «Вос-
питание в Англии», а в 1889-м – еще один его труд 

«Английское воспитание во Франции». В этих книгах 
их автор делился своими замыслами [5].

Основные же принципы, лежащие в основе идеи 
возрождения Олимпийских игр и олимпийского дви-
жения, были изложены Кубертеном1 июля 1888 года 
на заседании созданного в Министерстве образова-
ния Франции комитета по внедрению физических 
упражнений. А после того, как в 1889 году Кубертен 
побывал на руинах античной Олимпии, где когда-то 
проводились древнегреческие Олимпийские игры, 
его стремление к их возрождению еще более усили-
лось [1, 13].

Кубертен был убежден в том, что Олимпийские 
игры в современных условиях должны проводить-
ся как масштабные мероприятия международного 
характера, а потому он стремился привлечь к реше-
нию этой глобальной задачи видных общественных и 
спортивных деятелей из различных стран разных кон-
тинентов, для чего в 1889-1890 годах вел переписку с 
такими людьми, совершил визиты в Великобританию 
и США, а кроме того, в 1890-м провел во французской 
столице международный конгресс соответствующей 
направленности. 

Пьера де Кубертена избрали генеральным секре-
тарем созданного Союза спортивных обществ Фран-
ции. А на ассамблее этой организации, проходившей 
в Париже в 1892 году, в ходе дискуссии о спорте Ку-
бертен сделал доклад «Физические упражнения в со-
временном мире», в котором впервые публично про-
звучало предложение возродить Олимпийские игры в 
современных условиях.

Для практической реализации этих идей Ку-
бертен предложил созвать в 1894 году в Париже 
международный конгресс, на котором предполагалось 
подготовить проведение Олимпийских игр и опред-
елить понятие любительства в спорте [4, 5].

За несколько месяцев до этого учредительного кон-
гресса, в январе 1894 года, Кубертен разослал в разные 
страны различным адресатам циркулярное письмо, в 
котором, в частности, подчеркивал: «Прежде всего, 
нам необходимо сохранить в спорте принципы благо-
родства и рыцарства, царившие в нем прежде, с тем, 
чтобы он продолжал играть важную роль в воспита-
нии людей нашего времени, как это было в Древней 
Греции. Несовершенство человеческой природы всег-
да стремилось превратить олимпийского спортсмена 
в оплачиваемого гладиатора. Однако эти два подхода 
несовместимы. Нам следует выбирать… Реформа 
необходима, и нам следует обсудить ее, прежде чем 
принять. Существуют компромиссы и противоречия в 
любительских правилах, которые предстоит рассмо-
треть этому конгрессу. И последний вопрос повестки 
дня: просьба санкционировать, если не реализовать, 
хотя бы подготовку международного соглашения 
по возрождению Олимпийских игр в современных 
условиях, чтобы каждые четыре года представители 
спорта всего мира собирались вместе и чтобы дух 
международной вежливости был достигнут благодаря 
рыцарским и мирным поединкам» [16].

После уже упоминавшейся ассамблеи Союза 
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спортивных обществ Франции (1892 г.) Пьер де Ку-
бертен твердо убедился в том, что развивать олимпий-
ский спорт необходимо в международном, а не нацио-
нальном масштабе [23].

Кубертен активно развернул деятельность, направ-
ленную на вовлечение в работу предстоявшего учре-
дительного конгресса как можно большего количества 
различных спортивных организаций. В приглашени-
ях на этот конгресс Кубертен писал: «Возрождение 
Олимпийских игр на принципах и условиях, которые 
соответствовали бы запросам современного обще-
ства, сделает возможной встречу представителей всех 
народов мира каждые четыре года. Мы надеемся, что 
эти миролюбивые и благородные состязания будут 
лучшим выражением духа интернационализма» [12].

Кубертен в своей деятельности по возрождению 
Олимпийских игр в современных условиях во многом 
заимствовал то, что было почерпнуто им из истории 
древнегреческих Олимпийских игр, их организации и 
проведения. К этим традиционным элементам он до-
бавил те, которые, как считал Кубертен, нужны были 
для того, чтобы удовлетворить надежды современного 
человечества, – и, прежде всего, придать этим Играм 
интернациональный характер, включить в их про-
грамму возможно большее количество видов спорта 
и утвердить принцип добровольного участия в Игр 
спортсменов-любителей [10].

Этот представительный форум – «Конгресс воз-
рождения Олимпийских игр» – открылся 16 июня 
1894 года в Париже – в большом зале университета 
Сорбонны в присутствии двух тысяч человек. В ра-
боте конгресса приняли участие 79 делегатов от 49 
спортивных организаций 12 стран [13].

На конгрессе был сформирован Международный 
олимпийский комитет и принята Олимпийская хар-
тия, в соответствии с которой на МОК возлагалось 
обеспечение регулярного проведения Олимпийских 
игр, забота о том, чтобы они были достойными их 
славной истории и высоких идеалов, поощрение рос-
та числа организаций, способствующих проведению 

соревнований спортсменов-любителей, руководство 
любительским спортивным движением и содействие 
укреплению дружбы между спортсменами.

Пьер де Кубертен подготовил и предложил де-
легатам учредительного конгресса состав членов 
Международного олимпийского комитета. При этом 
Кубертен, дабы подчеркнуть значимость интерна-
ционального характера этой организации, на пер-
вое место в ее названии не случайно поставил слово 
«международный», а уже вслед за ним – «олимпий-
ский» [14].

В первый состав Международного олимпийского 
комитета, сформированный на учредительном кон-
грессе 1894 года, вошли 15 человек: Димитриос Ви-
келас (Греция), избранный президентом МОК; Пьер 
де Кубертен, которого избрали генеральным секрета-
рем МОК; Эрнест Калло (Франция), Алексей Бутов-
ский (Россия), Виктор Бальк (Швеция), Уильям Слоэн 
(США), Иржи Гут (Богемия – Австро-Венгрия), Фе-
ренц Кемени (Венгрия – Австро-Венгрия), Чарльз 
Херберт (Великобритания), Артур Эмпхилл (Вели-
кобритания), Хосе Бенхамин Субиадур (Аргентина), 
Фердинандо Луккези Палли (Италия), Риккардо Ан-
дриа Карафа (Италия), Максим де Бузи (Бельгия), Ле-
онард Кафф (Новая Зеландия) (5).

Наряду со всем этим, главным решением учреди-
тельного конгресса-1894 стало принятое на нем по-
становление о возрождении Олимпийских игр. Было 
утверждено место проведения Игр I Олимпиады 1896 
года – столица Греции Афины – и определена про-
грамма этих Игр. Также делегаты конгресса приняли 
решение о том, что Игры II Олимпиады пройдут в 
1900 году в Париже, а каждые последующие Игры – с 
четырехлетним интервалом в разных городах мира.

Так триумфально были возрождены и Олимпий-
ские игры, и олимпийская идея, которая, как говорил 
Пьер де Кубертен на заключительном заседании учре-
дительного конгресса 23 июня 1894 года, «подобно 
лучу всемогущего солнца, пронзила мглу веков, чтобы 
озарить преддверие XX века радостью и надеждой».
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Комунікативна компетентність учителя фізичної культури  

як одна з умов якості організації  
навчально-виховного процесу на уроках

Васьков Ю.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Дослідженнями по визначенню 
стану навчально-виховного про-
цесу на уроках фізичної культури 
в загальноосвітніх навчальних за-
кладах доведено, що якість його 
організації в основному залежить 
від рівня професійної майстернос-
ті учителя. Професійна майстер-
ність складається з різноманітних 
компонентів діяльності учителя: 
проектувальний, конструктивний, 
організаційний, комунікативний і 
гностичний. Розкрито такі понят-
тя, як «спілкування», «комуніка-
ція», «педагогічне спілкування». 
Дано визначення категорії «педа-
гогічне спілкування». Позначено 
основні аспекти складової кому-
нікативної компетентності та роз-
крито критерії її оцінювання.

Васьков Ю.В. Коммуникативная компе-
тентность учителя физической культуры 
как одно из условий качества организа-
ции учебно-воспитательного процесса 
на уроках. Исследованиями по изучению 
состояния учебно-воспитательного процес-
са на уроках физической культуры в обще-
образовательных учебных заведениях дока-
зано, что качество его организации зависит 
от уровня профессионального мастерства 
учителя. Профессиональное мастерство 
состоит из ряда компонентов учителя: про-
ектировочный, конструктивный, организа-
торский, коммуникативный и гностический. 
Раскрыто такие понятия, как «общение», 
«коммуникация», «педагогическое обще-
ние». Даны определения категории «педаго-
гическое общение». Обозначено основные 
аспекты коммуникативной компетентности 
и раскрыто критерии ее оценивания.

Vaskov Y.V. Communicative competence 
of the teacher of physical training 
as one of conditions of quality of the 
organization of teaching and educational 
process at lessons. By researches 
on studying of a condition of teaching 
and educational process at physical 
training lessons in general educational 
educational institutions it is proved that 
quality of its organization depends on 
level of professional skill of the teacher. 
Professional skill consists of a number 
of components of the teacher: designing, 
constructive, organizing, communicative 
and gnostic. It is shown such notions as 
“dialogue”, “communication”, “pedagogical 
dialogue”. It is given definitions of category 
“pedagogical dialogue”. It is denoted main 
aspects of communicative competence 
and opened a criterion of its estimation.

Ключові слова:
компетенція, спілкування, педа-
гогічний, критерії, учитель

компетенция, общение, педагогический, 
критерии, учитель

tcompetence, dialogue, pedagogical, 
criteria, teacher.

Вступ.1

Для виховання, навчання, розвитку особистості, 
яка здатна ефективно взаємодіяти з людьми у 
повсякденному житті і під час професійної діяльності, 
потрібні вчителі, які володіють комунікативною 
компетентністю на належному рівні.

Значущість цієї професійної якості зростає у 
зв’язку з переходом навчання від впливу до взаємодії, 
від наполягання до розуміння, до взаєморозуміння, 
від монологу до діалогу.

Проблема спілкування в психолого-педагогічних 
дослідженнях протягом останніх 40-50 років 
неодноразово розглядалась як одна з провідних. Існує 
два підходи до її вирішення цієї проблеми. Перший з 
них – діяльнісний, який протягом багатьох років був 
провідним методологічним принципом вітчизняної 
психології. Цей підхід передбачає розглядання 
категорії «діяльність» як всеохоплюючу всі форми 
людської активності (за А.М.Леонтьєвим). Спілкування 
поряд з пізнанням, самопізнанням, професійною 
діяльністю, грою тлумачиться як різновид діяльності 
і досліджується на основі схем, розроблених стосовно 
до аналізу діяльності як процесу.

Принципово інший підхід до аналізу проблеми 
спілкування спостерігається в дослідженнях 
Б.Ф.Ломова, який розглядав спілкування як 
самостійну, специфічну форму активності суб’єкта [7]. 
У цій компетентності категорія спілкування охоплює 
особливий клас відношень, а саме відношення «суб’єкт-
суб’єкти». Діяльність і спілкування розглядаються як 
самостійні, специфічні сторони життєдіяльності, що 
тісно взаємопов’язані між собою.
© Васьков Ю.В., 2012

Автори словника «Психологія» [9] відзначають, 
що в  узагальнюючому вигляді спілкування виступає 
як форма життєдіяльності. Спеціальний смисл спіл-
кування полягає в тому, що воно виступає засобом 
передачі форм культури і суспільного досвіду. Специ-
фіка спілкування визначається тим, що в його процесі 
суб’єктивний світ однієї людини розкривається для 
іншої.

Дослідниками різних напрямків визначаються такі 
три групи функцій спілкування: когнітивна (обмін ін-
формацією та взаємопізнання суб’єктів спілкування), 
афективна (формування міжперсональних відношень) 
і регулятивна (управління поведінкою, організація су-
місної діяльності).

Слід відзначити, що вивчення питань, пов’язаних 
з комунікативною компетентністю, потребує вивчен-
ня співвідношення понять «спілкування» і «кому-
нікація». Аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить, що в науці немає єдиної точки зору з цього 
питання. Ряд науковців вважають комунікативну ді-
яльність як синонім спілкування (К.А.Абульханова-
Славська, Б.Г.Ананьєв, А.А.Леонтьєв, А.В.Мудрик та 
ін.). Інші науковці доводять, що спілкування являє со-
бою особливий вид комунікації, або розглядають ко-
мунікацію як різновид, сторону спілкування.

Зазначені розбіжності у підходах дещо обумовле-
ні термінологічними відмінностями, а саме: поняття 
«спілкування» і «комунікація» використовуються як у 
широкому, так і в вузькому розумінні слова.

Комунікація (лат.communicatio) – 1) шлях 
повідомлення; 2) форма зв’язку; 3) акт спілкування.[10]. 
У широкому розумінні комунікація означає зв’язок, 
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взаємодію як певних систем, так і індивідуумів.
Принципово важливим є два аспекти: перший 

пов’язаний з тим, що цей термін охоплює різноманітний 
спектр взаємодії між живими і неживими аспектами; 
другий виявляє те, що змістом зв’язків є обмін 
інформацією. Тому, якщо розглядати спілкування 
у вузькому розумінні – як обмін інформацією між 
партнерами по спілкуванню, то його можна визначити 
як різновид комунікації.

Комунікація у вузькому аспекті означає процес 
обміну інформацією між людьми в ході сумісної 
діяльності. При цьому під інформацією розуміються 
ідеї, уявлення, почуття, інтереси тощо. Комунікація 
у цьому випадку визначається як грань спілкування 
(його комунікативна сторона).

Складність і діалектичний взаємозв’язок явищ 
«спілкування» і «комунікація» має прояв у тому, що 
в комунікативному процесі реально представлені в 
єдності діяльність, пізнання і спілкування.

Із зазначеного вище можна зробити висновок, 
що кожне з понять «спілкування» і «комунікація» 
охоплюють широке коло явищ, відповідних певній 
галузі взаємодій соціальних об’єктів. Кожна з цих 
категорій самостійна в тому розумінні, що має власний 
зміст.

Враховуючи те, що поняття «спілкування» охоплює 
тільки галузь відношень між людьми, ми вважаємо 
його складовою поняття «комунікація», як процес 
комунікації.

Важливішою складовою професійної діяльності 
вчителя є педагогічне спілкування, яке за словами 
А.А.Бодалева [1] є і засобом рішення навчальних 
завдань, і соціально-педагогічним забезпеченням 
виховного процесу, і способом організації 
взаємовідносин між учителем і учнями. Оскільки 
ми розглядаємо спілкування як процес комунікації, 
то педагогічну комунікацію можна тлумачити як 
педагогічне спілкування. Звідси комунікативну 
компетентність учителя можна визначити як 
компетентність у педагогічному спілкуванні.

Актуальність зазначеної проблеми викликає 
необхідність проведення дослідження основних 
складових комунікативної компетентності учителя 
фізичної культури та визначення критеріїв її 
оцінювання.

Робота виконана за планом НДР Харківської 
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета дослідження полягає в теоретичному 

аналізі комунікативної компетентності учителя 
фізичної культури, визначенні її складових і рівнів 
оцінювання.

Завдання дослідження:
визначити зміст поняття „педагогічне спілкування”;• 
розглянути відмінності між поняттями „компетен-• 
ція” і „компетентність”;
обґрунтувати складові комунікативної компетент-• 
ності;
визначити критерії оцінювання рівнів комунікатив-• 
ної компетентності.

Результати дослідження.
На основі аналізу психолого-педагогічної 

літератури можна виділити декілька підходів до 
визначення категорії «педагогічне спілкування». 
Перший – як комплекс засобів і методів, що забезпечує 
реалізацію цілей і завдань виховання і навчання,  
і визначає характер взаємодії педагога та учнів 
(А.А.Бодалев, Я.Л.Коломенський, С.А.Шеін та ін.). 
Другий – як професійний різновид процесу спілкування 
(А.А.Леонтьєв, В.А.Малахова, Л.А.Хараєва). Третій – 
як головну складову сумісної діяльності вчителя та 
учнів (А.В.Петровський та ін.).

Педагогічне спілкування – важливіша складова 
педагогічної діяльності; сутність педагогічного 
спілкування полягає в тому, що його зміст в основному 
визначається змістом педагогічної діяльності, – 
підкреслює В.С.Грехнев [3].

Підсумовуючи зазначене вище, слід відзначити, що 
провідним напрямком удосконалення комунікативної 
компетентності вчителів є формування в них знань 
про основні складові та характеристики педагогічного 
спілкування. В сучасності поняття „компетенція” і 
„компетентність” тлумачаться в різних розуміннях. З 
метою з’ясування відмінностей між ними звернемось 
до словника [10].  Компетенція – це коло питань, в 
яких певна особистість володіє знаннями, досвідом. 
Компетентність – це володіння знаннями, які дозволя-
ють судити про що-небудь.

Комунікативна компетентність в сучасній літерату-
рі розглядається як: здібність людини встановлювати 
і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; 
сукупність знань, умінь і навичок у галузі вербальних 
і невербальних засобів для адекватного сприйняття 
і відбиття дійсності в різних ситуаціях спілкування; 
конгломерат знань, мовних і немовних умінь і нави-
чок спілкування, які передбачаються в ході природної 
соціалізації, навчання і виховання (В.М.Введенський 
[2].

Аналізуючи різноманітні засоби спілкування, мож-
на  характеризувати комунікативну компетентність як 
здібність людини взаємодіяти вербально, невербально 
(жести, міміка тощо) і мовчки. Вербальна компетент-
ність педагога передбачає високий рівень володіння 
мовною культурою, а саме мовні уміння. Складови-
ми компонентами мовних здібностей науковці ви-
значають: різноманітний репертуар мовних засобів, 
хорошу вербальну пам’ять, уміння орієнтувати мову 
на рішення комунікативних завдань діалогового спря-
мування, високий рівень антиципації (передбачення 
подій). Саме мовні засоби є основними під час рішен-
ня комунікативних завдань. Важко переоцінити роль 
слова вчителя у формуванні психологічного клімату 
в класі, характеру спілкування школярів та їх довіри 
до вчителя, – підкреслює Л.Я Зоріна [5]. Саме мов-
ні засоби є провідними у вирішенні комунікативних 
завдань.  З мовних якостей науковці виділяють осо-
бливо важливі: точність, логічність, спрямованість, 
обґрунтованість, виразність мови тощо. 

Мова вчителя фізичної культури має певну спе-
цифіку, але повинна також відповідати цим якостям. 
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Під час проведення різноманітних форм фізичного 
виховання вчителю фізкультури необхідно формулю-
вати цілі і завдання, повідомляти учням теоретичні 
відомості, пояснювати техніку вивчаємих вправ, ана-
лізувати і оцінювати якість їх виконання, підводити 
підсумки навчального заняття тощо. Якість мовного 
спілкування з учнями залежить від рівня культури 
мови. Безумовно, належне знання спеціальної термі-
нології, граматичних правил дає можливість вчите-
лям вірно виражати свої думки, допомагає мові бути 
логічною і обґрунтованою. Культура мови включає і 
вимоги до відносного багатства словникового запасу 
і дотримання граматико-стилістичних та орфоепіч-
них норм мови.  Культура мови виражається також в 
умінні вчителя добирати необхідні слова, будувати з 
них граматично обґрунтовані речення. Мова характе-
ризується чіткістю, поставленою дикцією, емоційно-
інтонаційною забарвленістю, внутрішньою перекона-
ністю, словниковим багатством.

До помилок деяких вчителів фізичної культури 
необхідно віднести примітивізм і одноманітність, ви-
користання шаблонних словосполучень, діалектних 
і навіть жаргонних слів, неправильних термінів тощо.

До невербальних засобів В.М.Введенський [2] від-
носить: 1) паралінгвістичні (культура голосу, тембр, 
регістр інтонації, темп, гучність, ритміка, тональність, 
мелодика, паузація); 2) кінетичні (жести, міміка, пан-
томіма, рухи тіла, погляди); 3) екстралінгвістичні 
(сміх, плач, підстукування, подихи, дотики); 4) про-
ксемічні (просторові пересування, відстань між тими, 
хто спілкується тощо).

 Мовчання також відноситься до засобів спілкуван-
ня, взаємодії між вчителем та учнями. Про вчителів-
професіоналів кажуть: майстер паузи; його мовчання 
сильніше слів, тощо.

Акмеологічна модель професійної комунікативної 
компетентності передбачає наявність таких складо-
вих: комунікативні знання, уміння, навички; комуніка-
тивна спрямованість; гуманістична позиція у спілку-
ванні; комунікативна креативність, які забезпечують у 
комплексі ефективне педагогічне спілкування.

Враховуючи зазначене вище можна стверджувати, 
що комунікативна компетентність – це особистісна 
якість учителя, яка визначається його включеністю в 
педагогічну діяльність і формується в процесі розви-
тку і саморозвитку особистості в цілому, включаючи 
пізнавальну, емоційно-вольову і мотиваційну сфери, 
системи відношень і ціннісних орієнтацій. Комуні-
кативна компетентність означає інформованість про 
цілі, сутність, структуру, засоби й особливості педа-
гогічного спілкування (комунікативні знання); во-
лодіння технологією цієї діяльності (комунікативні 
уміння і навички); індивідуально-психологічні якості 
спеціаліста, які забезпечують усвідомлення вчителем 
важливості ефективності педагогічного спілкування, 
намагання постійно удосконалювати комунікативні 
сторони педагогічної діяльності (комунікативна спря-
мованість), орієнтація на особистість людини, як на 
головну цінність (гуманістична позиція), а також зді-
бність до нестандартного, творчого рішення комуніка-

тивних знань, які виникають у процесі педагогічного 
спілкування (комунікативна креативність).

У роботах С.Б.Єлканова [4], В.А.Кан-Калика 
[6], А.К.Маркової [8] представлено декілька ви-
дів класифікації комунікативних умінь учителя. Так 
А.К.Маркова виділяє дві великі групи комунікатив-
них умінь. До першої відносяться уміння, що забез-
печують постанову широкого кола комунікативних 
завдань, з яких головними є ті, які спрямовані на 
створення психологічної безпеки у спілкуванні і реа-
лізації внутрішніх резервів партнерів по спілкуванню. 
До другої – уміння, що забезпечують високий рівень 
спілкування: уміння зрозуміти позицію і внутрішній 
стан іншого у спілкуванні, проявити інтерес до осо-
бистості партнера, уміння встати та точку зору учня, 
володіння засобами вербального і невербального 
спілкування, уміння створити комфортні психологічні 
обставини, уміння попереджувати та ефективно вирі-
шувати конфлікти тощо.

Сьогодні важливою проблемою підвищення рівня 
професійної компетентності педагога в цілому є вдо-
сконалення комунікативної компетентності. Дослі-
дження ряду науковців доводять, що вдосконалення 
комунікативної компетентності вчителя здійснюється 
послідовно, від одного рівня до наступного.

В.М.Введенський [2] наводить таку узагальнену 
характеристику рівнів комунікативної компетентності 
педагога.
1. Низький рівень комунікативної компетентності. 

Вчитель в основному орієнтований на рішення 
дидактичних завдань і не забезпечує реалізації в 
освітньому процесі розвитку особистості учнів. 
Взаємодія вчителя та учнів не є узагальненою 
сумісною діяльністю: педагогічне спілкування є 
формою педагогічного керівництва і управління не 
забезпечує співробітництва вчителя та учнів. Його 
характерними рисами є: монологізм, дистантність у 
відношеннях дитини і вчителя, наявність конфліктів. 
Педагог будує спілкування «від себе», не проявляю-
чи здібності розуміти і враховувати внутрішній світ 
учня, займає закриту рольову позицію керівника, 
контролера. Основні комунікативні уміння достат-
ньо не сформовані, репертуар вербальних і невер-
бальних засобів обмежений, комунікативні завдан-
ня вирішуються одноманітно. Вчитель не готовий 
до швидкої зміни власної позиції у відповідності 
із ситуацією, до творчості у спілкуванні. Процес 
спілкування не викликає задоволення у педагога та 
учнів.

2. Середній рівень комунікативної компетентності. 
Вчитель на цьому рівні спрямовує педагогічну 
комунікацію на створення умов для розвитку і 
саморозвитку особистості кожного учня, але діє 
недостатньо ефективно і досягає позитивних 
результатів лише у відношенні окремих учнів. 
Сумісна діяльність вчителя та учнів є узгодженою, 
але не дає можливості школяру формувати різні 
особистісні позиції (партнера, керівника, експер-
та тощо), здійснювати вибір, проявляти творчість. 
Взаємовідношення вчителя та учнів включають 
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окремі елементи співробітництва, але ще переважає 
монологічний характер спілкування, основна 
позиція викладача – зацікавлений наставник. Пе-
дагог демонструє здібність розуміти мотиви і ба-
жання школярів, хоча реально враховує внутрішню 
позицію учня не завжди. Природність і щирість в 
емоційних проявах межують з незацікавленістю 
педагога в тому, щоб бути зрозумілим учням. У 
репертуарі вчителя – різноманітні засоби вербаль-
ного і невербального спілкування, але використо-
вуються вони не завжди адекватно ситуації. Уміння 
встановлювати і підтримувати процес комунікації 
розвинуті на належному рівні. Педагог зустрічається 
із труднощами в конфліктних ситуаціях, а також у 
тих, де необхідні вміння управляти емоційним ста-
ном своїм і учнями по спілкуванню. У більшості 
випадків учасники педагогічного спілкування 
задоволені взаємодією один з одним.

3. Високий рівень комунікативної компетентності. 
Учителі цього рівня в процесі педагогічного 
спілкування створюють належні умови як для 
рішення конкретних дидактичних завдань, так і для 
розвитку особистості учнів. Взаємодія головних 
суб’єктів освітнього процесу являє собою узгодже-
ну діяльність вчителя та учнів на всіх її етапах (пла-
нування, організація, виконання, контроль і оцінка 
результатів, корекція). Співробітництво школярів і 
педагогів забезпечується діалогічним характером 

спілкування, з перевагою позиції рівного партнер-
ства, взаємною зацікавленістю і доброзичливістю. 
Вчитель володіє розвинутою емпатією і будує процес 
спілкування «від учня», враховує його особистісні 
смисли і мотиви, проявляє відкритість та щирість. 
Операційна складова педагогічної комунікації 
реалізується комплексом різноманітних вербаль-
них та експресивних засобів спілкування, якими 
володіє вчитель, сформованими комунікативними 
уміннями. Комунікативні завдання вирішуються 
ефективно і на творчому рівні. Вчитель та учні 
задоволені взаємодією між собою.
Висновки.
Дослідженням встановлено, що комунікативна 

компетентність учителя включає вербальні і невер-
бальні засоби а також мовчання (мовні паузи). До 
невербальних засобів відносяться: пара лінгвістичні, 
кінетичні, екстралінгвістичні, проксемічні. Виділя-
ється дві групи комунікативних умінь: а) ті, що забез-
печують постанову комунікативних завдань; б) ті, що 
забезпечують високий рівень спілкування. Визначено 
і змістовно обґрунтовано три рівні комунікативної 
компетентності (низький, середній, високий).

До перспективних напрямків дослідження необ-
хідно віднести розробку навчальних програм для фа-
культетів фізичного виховання й інститутів фізичної 
культури з питань формування комунікативної компе-
тентності майбутніх учителів фізичної культури.
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Аналіз рухової активності студентів  

спеціального навчального відділення
Грибан Г.П.

Житомирський національний агроекологічний університет

Анотації:
Розглядаються результати до-
сліджень причин низької рухової 
активності студентів, віднесених 
за станом здоров’я до спеціальної 
медичної групи. Виявлено суттєвий 
розрив між великим обсягом розу-
мової діяльності і недостатньою 
руховою активністю. Відсутність 
дозованої рухової активності не-
гативно впливає на стан здоров’я 
студентів, знижує їх працездат-
ність, що у цілому відображаєть-
ся на якості навчального процесу. 
Лише поєднані в певну систему фі-
зичні навантаження забезпечують 
оздоровчий і тренувальний ефект 
в роботі з студентами, що мають 
відхилення в стані здоров’я.

Грибан Г.П. Анализ двигательной актив-
ности студентов специального учебного 
отделения. Рассматриваются результаты 
исследований причин низкой двигательной 
активности студентов, отнесенных по со-
стоянию здоровья к специальной медицин-
ской группе. Выявлено существенный раз-
рыв между большим объемом умственной 
деятельности и недостаточной двигательной 
активностью. Отсуствие дозированной двига-
тельной активности отрицательно влияет на 
состояние здоровья студентов, снижает их 
работоспособность, что в целом отражается 
на качестве учебного процесса. Лишь только 
соединенные в определенную систему физи-
ческие нагрузки обеспечивают оздоровитель-
ный эффект в работе со студентами, имею-
щими отклонения в состоянии здоровья.

Gryban G.P. Analysis of the low 
motor activity of students of the 
specialized educational department. 
The paper highlights the results of 
investigations into the reasons for 
the low motor activity of students who 
belong to a special medical group due 
to their state of health. Deals with the 
gap between huge amount of mental 
activity and insufficient motor activity. 
The absence of dosed motor activity 
has it’s negative impact on students’ 
health, reduces their labor  activity 
and the quality of educational process. 
The combination of physical exercises 
provide healthy and training effect on 
the students who have health condition 
aberrations.

Ключові слова:
рухова активність, фізична ак-
тивність, спеціальна медична 
група, спеціальне навчальне від-
ділення.

двигательная активность, физическая ак-
тивность, специальная медицинская груп-
па, специальное учебное отделение.

motor activity, physical activity, special 
medical group, special educational 
department.

Вступ. 1

Аналіз системи фізичного виховання в Україні 
показує, що вона недостатньо вирішує завдання 
збереження здоров’я, відновлення працездатності та 
забезпечення нормальної життєдіяльності студентської 
молоді. Однією із причин є застарілі засоби та 
технології фізичного виховання із студентами, що 
мають відхилення в стані здоров’я, захворювання 
та низький рівень фізичної підготовленості. Якщо 
узагальнити сутність недоліків у системі фізичного 
виховання студентів спеціального навчального 
відділення, пропозиції і вимоги педагогів стосовно її 
реформування, то стає зрозумілим, що можна відшукати 
необхідні шляхи розв’язання цієї проблеми.

За даними наукових досліджень С.І. Присяжнюка 
[10] з кожним роком кількість студентів, віднесених 
до спеціального навчального відділення, збільшується. 
Якщо у 2002–2003 навчальному році серед 
студентів-першокурсників було виявлено з певними 
захворюваннями 16,8 %, то на початку 2006–2007 – 
18,8 %. Особливо прогресують  захворювання серцево-
судинної системи, органів зору, центральної нервової 
системи, сечостатевої системи. Установлено також, 
що протягом навчання у ВНЗ чисельність спеціальної 
медичної групи знаходиться в межах від 5,4 до 35,5 % 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]. Збільшується кількість звільнених від 
занять з фізичного виховання в межах 1,6–3,3 % [10] 
та від 0,5 до 2,2 % [4]. Встановилася чітка тенденція, 
що спеціальну медичну групу більше складають жінки, 
ніж чоловіки. За даними наших досліджень [4, c. 393] у 
2009 році у ЖНАЕУ спеціальну медичну групу склада-
ло 30,7 % чоловіків і 63,3 % жінок.

Щодо структури захворюваності студентів, то 
вона має суттєві відмінності в різних авторів. Однією 
із причин цього є невірний підхід до вивчення струк-
© Грибан Г.П., 2012

тури захворювань. Так, зокрема Є.О. Котов [7] дає, на 
наш погляд, загальну характеристику захворювань 
студентів на що вказують такі хвороби, як грип, ангі-
на; іншу класифікацію наводять також О. Малімон, А. 
Вольчинський [8]. Студенти спеціального навчального 
відділення мають дещо іншу картину захворювань, а 
саме захворювання: крові, кровотворних органів, сис-
теми кровообігу, опорно-рухового апарату (кістково-
м’язової системи і сполучної тканини), сечостатевої і 
ендокринної систем, зору, шлунково-кишкового трак-
ту, органів дихання, органів чуття, нервової системи. 
Серед хвороб органів дихання найчастіше зустріча-
ються: хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна 
астма. У загальній кількості захворювань на ССС при-
падає 37,2 % випадків у чоловіків та 33,1 % у жінок 
[4, c. 394].

Дефіцит рухової активності призводить до 
погіршення адаптації серцево-судинної системи до 
стандартного фізичного навантаження, зниження 
показників ЖЄЛ, станової сили, появи надмірної 
маси тіла,  підвищення  рівня  холестерину  в  крові.  
Захворюваність в умовах гіпокінезії у 2 рази вища, ніж 
у студентів з достатнім рівнем рухової активності [11].

Найбільшого рівня ефективності оздоровчого 
тренування із студентами спеціального навчального 
відділення можна досягти за умови використання 
методичних принципів: поступовості і безперервності 
фізичного навантаження, адекватності фізичного 
навантаження рівню здоров’я, цілеспрямованості 
засобів оздоровчого тренування, ритмічності 
застосування засобів різної спрямованості, збільшення 
рухової активності [4, 5, 9], систематичним виконанням 
спеціальних комплексів вправ [10] та оновлення 
методичної системи фізичного виховання студентів і 
впровадження її у навчальний процес. 
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Дослідження проведені в Житомирському НАЕУ. 
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є представлення результатів 

вивчення та обґрунтування причин низької рухової 
активності студентів, віднесених до спеціальної 
медичної групи. Завдання роботи були спрямовані 
на оцінку рухової активності студентів спеціального 
навчального відділення; виявлення причин, які 
негативно впливають на стан рухової активності 
студентів. Оцінка рухової активності студентів була 
визначена за допомогою аналізу результатів тижневого 
бюджету часу [3]. Оцінка захворюваності студентів 
проводиться з 2002 року до сьогодення за результатами 
медичних підтверджень. При цьому використані 
також методи: аналіз та синтез літературних джерел; 
аналіз навчальних планів, програм, методичного 
забезпечення та якості проведення навчальних занять; 
анкетування; педагогічний експеримент; методи 
математичної статистики.

Результати дослідження. 
Рухова активність студентів складається із рухів, 

які є однією із необхідних умов їх життєдіяльності. 
Вона підвищує працездатність, покращує здоров’я, 
забезпечує різносторонній гармонійний розвиток, 
функціонування серцево-судинної, дихальної, гормо-
нальної та інших систем організму, активізує нервово-
м’язовий апарат і механізми передачі рефлексів з 
м’язів на внутрішні органи. 

Проте дозована рухова активність має лікувально-
профілактичний і оздоровчий вплив на студентів, що 
мають відхилення у стані здоров’я. Лише поєднані в 
певну систему фізичні навантаження забезпечують 
оздоровчий і тренувальний ефект. Особливо слід від-
значити вибірковий вплив фізичного тренування під 
час розвитку фізичних якостей, забезпечення більш 
високого рівня функціонування окремих систем орга-
нізму та відновлення функції окремих частин тіла та 
органів.

Розглянувши загальну характеристику структури 
бюджету часу студентів, виявлено величезний розрив 
між значним об’ємом розумової діяльності і рухо-
вою діяльністю; спостерігається невідповідність між 
функціонуванням сенсорних і моторних систем. Ана-
ліз бюджету часу, відповідно до навчальних відділень, 
виявив ще більш суттєві контрасти у витратах часу на 
заняття фізичними вправами і спортом, де студента-
ми спеціального навчального відділення витрачається 
найменше часу (табл. 1). 

Тим часом самостійні заняття фізичними вправа-
ми, куди повинні увійти ранкова гігієнічна гімнастика 
на відкритому повітрі, туристичні походи і екскурсії, 
оздоровчий біг і ходьба, спортивні ігри, лижні про-
гулянки, катання на велосипеді, заняття аеробікою, 
плаванням, на тренажерах тощо, ще не отримали до-
статнього практичного впровадження в побут студент-
ства. Дефіцит рухової активності студентської молоді 
є соціальним, а не біологічним феноменом. Тому в та-
кому випадку суттєва роль покладається на фізичну 

активність студентів, яка в кінцевому результаті спря-
мована на зміну стану їх організму, на набуття нового 
рівня фізичних якостей та здібностей, яких не можна 
досягти ніяким іншим шляхом, окрім занять фізични-
ми вправами та оздоровчими тренуваннями. 

Окрім того, дослідження рухової активності сту-
дентів різних навчальних відділень чітко вказують 
на суттєву різницю в задоволеності студентів рівнем 
власної рухової активності. У спеціальному навчаль-
ному відділенні тільки 20,8 % студентів-чоловіків за-
доволені своєю руховою активністю, а у жінок лише 
18,6 %. Найбільше студентів не задоволених рівнем 
своєї рухової активності у спеціальному навчальному 
відділенні (табл. 2).

Вивчення структури мотивів, потреб та інтересів 
студентів до занять фізичною культурою та спортом 
є вихідними позитивними показниками, які суттєво 
впливають на рухову активність студента. Експери-
ментальна оцінка мотивів, які спонукають студентів 
до занять фізичними вправами визначила їх рейтин-
гову значущість в загальній ієрархії. Домінуючими 
мотивами є: поліпшення стану здоров’я, розвиток 
фізичних якостей, удосконалення будови тіла та по-
збавлення недоліків статури. Дослідження також по-
казують, що існує різниця між значущістю  мотивів  у  
чоловіків  і жінок (табл. 3).

Низький рівень теоретичного світогляду в галузі 
здоров’я і оздоровчої фізичної культури також нега-
тивно впливає на процес рухової активності. Вагомою 
причиною низької фізичної активності студентської 
молоді є також недостаток інформації про важливість 
фізичних вправ і рухів. Серед опитаних студентів 22,8 
% чоловіків і 26,9 % жінок вказали, що однією із при-
чин низького фізичного розвитку, невміння займатися 
фізичними вправами є відсутність теоретичних і ме-
тодичних знань.

Висновки. 
Подолання причин низької рухової активності сту-

дентів залежить від оновлення методичної системи, де 
орієнтирами виступають такі критерії розвитку сту-
дента: 1) наявність активної потреби глибоко го само-
пізнання, саморозвитку та самооздоровлення на базі 
адекватної самооцінки свого організму; 2) усвідом-
лення феномену цінності здорового способу життя як 
необхідної умови зміцнення здоров’я, збереження ви-
сокої працездатності та покращання життєдіяльності; 
3) активне прагнення до усвідомлення краси спортив-
ної постави, естетичного сприйняття легких, граціоз-
них, вишуканих рухів та створення свого естетичного 
образу; 4) здатність створювати і послідовно втілюва-
ти власну програму фізичного саморозвитку. 

Подальші дослідження направлені на створен-
ня моделі методичної системи фізичного виховання 
студентів та впровадження її у навчальний процес з 
метою оновлення системи управління, організації і 
функціонування фізичного виховання студентської 
молоді як одного із чинників підготовки до активної 
життєдіяльності. 
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Таблиця 1
Тижневі затрати часу студентами на заняття фізичними вправами і спортом   

(n = 640, в год і хв)

Види занять
Навчальні відділення

спеціальне основне спортивне
час % час % час %

Навчальні 4:00 2,4 4:00 2,4 – –
Ранкова гімнастика 1:57 1,2 1:33 0,9 2:03 1,2
Позанавчальні 1:23 0,8 2:27 1,5 9:34 5,7
Змагання і спортивні  
заходи – – 0:13 0,1 1:04 0,6

Всього 7:20 4,4 8:13 4,9 12:41 7,5

Таблиця 2
Задоволеність студентів різних навчальних відділень власною руховою активністю  

 (в %, n = 647)

Навчальні 
відділення Стать

Суб’єктивна оцінка
повністю

задоволені
майже 

задоволені
частково

задоволені
не

задоволені

Спеціальне
чол.
жін.

всього

20,8
18,6
19,3

43,3
41,2
42,1

30,2
28,9
29,3

5,7
11,3
9,3

Основне
чол.
жін.

всього

38,9
23,1
28,4

37,3
36,8
37,0

20,6
34,8
30,0

3,2
5,3
4,6

Спортивне
чол.
жін.

всього

45,8
35,4
40,3

32,2
41,5
37,1

18,6
20,0
19,4

3,4
3,1
3,2

Таблиця 3
Мотиви, що спонукають студентів до самостійних занять фізичними вправами та спортом  

(рангове місце, n = 648)

Мотиви Стать
Рік навчання Загальне

місцеІ ІІ ІІІ ІV

Поліпшення стану здоров’я чол.
жін.

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

Розвиток фізичних якостей чол.
жін.

1
3

1
3

1
3

2
3

2
3

Удосконалення будови тіла та 
позбавлення недоліків статури

чол.
жін.

3
2

4
2

6
2

5
2

3
2

Досягнення нових спортивних 
результатів

чол.
жін.

5
8

3
7

7
8

8
10

4
10

Бажання придбати нові знання, 
уміння та навички 

чол.
жін.

4
9

6
8

4
9

6
9

5
9

Одержання задоволення від
 занять фізичними вправами

чол.
жін.

6
10

5
10

3
5

3
7

6
8

Самоствердження чол.
жін.

7
5

8
9

5
7

7
8

7
7

Відпочинок від розумової праці чол.
жін.

8
4

9
4

8
4

4
6

8
4

Бажання бути привабливим і 
подобатися іншим

чол.
жін.

9
6

7
6

9
10

9
5

9
6

Бажання схуднути чол.
жін.

10
7

10
5

10
6

10
4

10
5
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Формування здорового способу життя американських підлітків  

у сім’ї як спосіб запобігання ожиріння  
серед населення Сполучених Штатів Америки

Дмитрієва О.В.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотації:
Проведено аналіз та узагальнення 
спеціальної літератури. Встанов-
лено, що на початку XXI століття 
проблема нездорового способу 
життя (та як результат – ожиріння 
та надлишкової ваги) особливо 
актуальна в США. Визначено, що 
рівень ожиріння різко підвищився 
серед учнів середніх та старших 
класів (підлітків 12-19 років) з 5% 
до 17.4%. Наголошується, що 
стан оптимального психічного 
та соціального здоров’я 
починається з покращення рівня 
фізичного здоров’я. Доведено, 
що необхідними складовими 
формування здорового способу 
життя всієї сім’ї є – здорове 
харчування, щоденні фізичні 
вправи, повноцінний відпочинок, 
здоровий сон та мінімальний час 
для перегляду телебачення.

Дмитриева О.В. Формирование здорово-
го способа жизни американских подрост-
ков в семье как способ предотвращение 
ожирения среди населения Соединенных 
Штатов Америки. Проведен анализ и обоб-
щение специальной литературы. Установле-
но, что в начале XXI века проблема нездоро-
вого образа жизни (как результат – ожирения 
и избыточного веса) особенно актуальна в 
США. Определено, что уровень ожирения 
резко повысился среди учеников средних 
и старших классов (подростков 12-19 лет) 
с 5% до 17.4%. Отмечается, что состояние 
оптимального психического и социального 
здоровья начинается с улучшения уровня 
физического здоровья. Доказано, что необ-
ходимыми составляющими формирования 
здорового образа жизни всей семьи явля-
ется – здоровое питание, ежедневные фи-
зические упражнения, полноценный отдых, 
здоровый сон и минимальное время, для 
пересмотра телевидения.

Dmytriieva O.V. Forming of a healthy 
lifestyle of the American teenagers in 
a family as a method of the obesity 
prevention among the population of 
the United States of America. The 
analysis and generalization of the special 
literature is conducted. It is set that at the 
beginning of the XXI century the problem 
of the unhealthy lifestyle (as a result – 
obesity and overweight) is actual in the 
USA. It is defined that the level of obesity 
sharply rose among the students of the 
middle and senior classes (teenagers 
aged 12-19 years) from 5% to 17.4%. It 
is marked that the state of the optimal 
physical and social health begins with 
the improvement of the physical level of 
health. It is proved that the necessary 
constituents of forming of healthy lifestyle 
of the family are the healthy food, daily 
physical exercises, rest, healthy sleep 
and minimum time for watching TV.

Ключові слова:
здоровий спосіб життя, здорове 
харчування, фізична активність, 
підлітки, Сполучені Штати 
Америки.

здоровый образ жизни, здоровое пита-
ние, физическая активность, подростки, 
Соединенные Штаты Америки.

healthy lifestyles, healthy food, physical 
activity, teenagers, United States of 
America.

Вступ.1

Феномен здоров’я людини – це багатоаспектне явище, 
яке досліджується фахівцями біологічної, валеологічної, 
медичної, педагогічної, психологічної, екологічної та 
інших наукових галузей. Різні аспекти здоров’я людини 
та дотримання здорового способу життя завжди були 
актуальними проблемами американської наукової 
думки. За загальним визнанням вчених Сполучених 
Штатів Америки, хоча процес формування здорового 
способу життя відбувається протягом всього життя, 
головне відношення до здоров’я, засади та навички 
здорового способу життя дитини формується батьками в 
сім’ї у підліткові роки. Провідні американські дослідни-
ки питання культури здоров’я та формування здорового 
способу життя підлітків підходять до вирішення цього 
питання з позиції системного підходу до фізкультурно-
оздоровчої та освітньо-профілактичної роботи в сім’ї, 
школі й інших соціальних інститутах суспільства.

Зауважимо, що мода на здоровий спосіб життя йде 
зі Сполучених Штатів Америки, починаючи з 70-х 
рр. минулого століття, які були піком розвитку фіт-
несу й культу здорового способу життя [1, с. 59]. На 
початку XXI століття у Сполучених Штатах Америки 
спостерігалася друга хвиля “моди” на здоровий спо-
сіб життя. Проте, порівняно з першою, вона вийшла на 
вищий щабель свого розвитку, оскільки тепер це акту-
альне питання стало предметом дослідження не лише 
естетів краси тіла людини, а лікарів, педагогів і батьків. 
Важливо підкреслити, що вищезазначений факт був 
спробою допомогти зупинити процес фізичної дегра-
дації населення Сполучених Штатів Америки.
© Дмитрієва О.В., 2012

Досліджуючи місце американської сім’ї та її роль 
у формуванні здорового способу життя підлітка варто 
наголосити, що, на відміну від України, однією з най-
більш серйозних проблем зі здоров’ям, “справжньою 
епідемією, що набуває все більших масштабів” [12, с.3] 
та стосується майже кожної сім’ї Сполучених Штатів 
Америки є ожиріння. На думку доктора С. Армстронг 
з медичного університету міста Дурхам, штату Пів-
нічна Кароліна (Duke University School of Medicine’s 
Department of Pediatrics), з 1974 р. по 2007 р. рівень 
ожиріння серед підростаючого покоління Сполучених 
Штатів Америки різко підвищився, а саме: серед ді-
тей дошкільного віку (дітей 2-5 років) з 5% до 13.9%; 
серед молодших школярів (дітей 6-11 років) – з 6.5% 
до 18.8%; серед учнів середніх та старших класів (під-
літків 12-19 років) з 5% до 17.4%, (причому в сім’ях 
з низьким соціально-економічним прибутком ці циф-
ри ще вищі) [2, с. 28]. Як бачимо, відсоток підлітків, 
страждаючих на ожиріння збільшився майже у три 
с половиною рази та є найвищім показником серед 
інших вікових категорій американських дітей. Саме 
у підлітковий час американські діти стрімко набира-
ють вагу та вступають у доросле життя, маючи про-
блеми зі здоров’ям та надлишкову вагу. Тому, сучасне 
американське суспільство, де проблема нездорового 
способу життя (та як результат – ожиріння) актуальна 
як ніколи, приділяє особливу увагу культурі здоров’я 
молодого покоління, починаючи з дитинства та приді-
ляючи особливу увагу підлітковому періоду.

Стосовно дорослого населення Сполучених Штатів 
Америки, варто підкреслити, що якщо в кінці 70-х рр. 
тільки 15% страждали від ожиріння, в 2008 році про-
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цент дорослих, страждаючих від ожиріння складав вже 
34%. Якщо в 1990 р. не було жодного штату, де б рівень 
ожиріння серед дорослих сягав 25%, то в 2008 р. такий 
рівень ожиріння був у 32 штатах Америки [7, с. 10]. 
Доктори медицини з Центру контролю хвороб і їх за-
побігання міста Хаятсвіль, штату Меріленд (Center for 
Disease Control and Prevention), С. Огден та Л. Картін 
стверджують, що за умови продовження такої тенденції 
до 2015 р. у Сполучених Штатах Америки 2 з 5 
дорослих і 1 з 4 дітей, 1,5 мільярда людей у всьому світі 
будуть страждати ожирінням  [11, с. 29-30]. Наведені 
факти засвідчують, що населення Сполучених Штатів 
Америки має потребу формування здорового способу 
життя своїх громадян (приділяючи особливу увагу 
підростаючому поколінню), який є найкращім засобом 
попередження ожиріння та багатьох хвороб. Одними 
з головних складових здорового способу життя та 
факторів запобігання ожиріння є здорове харчування 
та фізична активність.

Аналізуючи історико-педагогічні джерела, 
констатуємо, що провідні педагоги різних часів у своїх 
працях завжди виділяли особливе місце проблемі 
збереження здоров’я та формування здорового 
способу життя учнів. Видатні вітчизняні педагоги 
(А. Макаренко, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський) та зарубіжні корифеї педагогічної 
науки (Я. Коменський, Й. Песталоцці, Дж. Локк, 
Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо) у своїх педагогічних системах 
враховували сутність принципу виховання в учнів 
культури здоров’я та формування здорового способу 
життя підростаючого покоління. Сучасні американські 
науковці С. Армстронг, Б. Брем, Л. Банкер, С. Кремерс, 
С. Огден [2; 3; 4; 8; 11] досліджують проблеми ожиріння 
та надлишкової ваги підлітків, культури здоров’я та 
здорового харчування, процес формування й основні 
компоненти здорового способу життя у сім’ї тощо.

Робота виконана за планом НДР Слов’янського 
державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – дослідження процесу формування здоро-

вого способу життя американських підлітків у сім’ї як 
спосіб запобігання ожиріння серед населення Сполу-
чених Штатів Америки.

Результати дослідження. 
Під час проведення Симпозіуму з питань дитячо-

го ожиріння у Сполучених Штатах Америки у 1998 
році (Symposium on Childhood Obesity, 1998) було 
визначено, що за останні шістдесят років відбулися 
зміни у процесі приготування їжі. У 1954 р. з’явилася 
заморожена їжа, а в 1974 р. – їжа, яку можна готувати 
в мікрохвильовій печі. З цього часу діти та підлітки 
починають самостійно вибирати та швидко готувати 
в мікрохвильових пічках заморожену їжу, яка менш 
здорова та більш калорійна, ніж їжа домашнього 
приготування. Статистика 1994 р. показала, що їжа з 
фаст-фуду (fast food) складала 30% від їжі, яку вживали 
діти [5, с. 18]. Згідно з іншим дослідженням 2005 року, 
чверть дорослого населення Сполучених Штатів та 
третина американців 4-19 років відвідували ресторани 
швидкого приготування кожен день, при чому деякі 
порції їжі у цих місцях збільшилися принаймні втричі, 
порівняно з 1950 рр. [9, с. 28-30]. Стає зрозумілим, 

що повноцінне харчування займає особливе місце в 
боротьбі з надлишковою вагою та покращенні здоров’я 
в суспільстві Сполучених Штатів Америки.

Беззаперечним є той факт, що первинне навчання 
дитини основним правилам здорового харчування 
проходить вдома та здійснюється батьками. Доктор 
С. Сасс з Американської асоціації дієтологів (American 
Dietetic Association) зазначає, що “батьки відіграють 
фундаментальну роль у навчанні їхніх дітей здоровим 
звичкам удома. Якщо родина, наприклад, намагається 
вживати більше овочів, то це, безумовно, вплине і на 
харчування дітей” [9, с. 62]. Поділяючи думку доктора 
С. Саас, американський вчений С. Кремерс зазначав, 
що окрім особистого прикладу батьків наявність пев-
ної їжі вдома відіграє, можливо, найважливішу роль 
у формуванні навичок щодо вживання їжі. Отже, на 
думку вченого, так як батьки надають їжу дітям, вони 
можуть впливати на формування навичок щодо вжи-
вання їжі “через надання певної їжі, активного про-
пагування певної їжі чи пасивного дозволу наявності 
певної їжі” [8, с. 43].

Але розуміння батьками поняття “здорове харчу-
вання” може бути суб'єктивним, тому на державному 
рівні американськими дієтологами та лікарями була роз-
роблена універсальна модель споживання необхідних 
продуктів харчування, як рекомендація для застосуван-
ня вдома та в місцях громадського харчування (у шкіль-
них їдальнях зокрема). Отже, в 2005 р. Департаментом 
сільського господарства Сполучених Штатів Америки 
була представлена оновлена піраміда здорового харчу-
вання для підлітків (дітей старше 12 років) та дорослих 
“Моя Піраміда” (MyPyramid, 2005). Сутність піраміди 
здорового харчування в тому, щоб наочно показати 
які групи продуктів харчування та в яких пропорціях 
необхідно споживати для повноцінного раціону людини 
й акцентувати увагу на необхідності занять фізичними 
вправами. Отже, піраміда складається з малюнка людини, 
яка збирається сходами та різнокольорових частин різних 
розмірів і відповідно означає групу продуктів харчування 
та рекомендовану порцію споживання (найбільші три 
частини піраміди це – помаранчева (хлібні злаки), 
зелена (овочі) та блакитна (молочні продукти); червона 
(фрукти), темно-синя (м’ясо та боби), жовта (масло) 
складають менші частини). Варто підкреслити що, на 
відміну від попередньої піраміди здорового харчування 
1992 року (Food Guide Pyramid, 1992), у новій піраміді 
здорового харчування зовсім немає місця солодощам та 
жирам та з’явився новий символ – людина на сходах, 
що означає заняття фізичною культурою та спортом, як 
невід’ємної складової здорового способу життя, який 
наряду з раціональним харчуванням позитивно впливає 
на здоров’я людини.

У сучасних дослідженнях американських учених 
[2; 4; 8; 11] особливо наголошуються руйнівні наслідки 
ожиріння на фізичне, психічне та соціальне здоров’я 
дорослих та дітей. Отже, на думку вищезазначених на-
уковців, люди які страждають на цю недугу не тільки 
ризикують захворіти на діабет другого типу, астму та 
респіраторні захворювання, параліч (інсульт), високий 
тиск тощо, а й, маючи низьку самооцінку та комплекси 
щодо своєї зовнішності, відчувають психічний та со-
ціальний тиск з боку суспільства та не насолоджуються 
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повноцінним життям. Більш того, згідно з даними аме-
риканського Медичного журналу Нової Англії (New 
England Journal of Medicine) наслідками ожиріння може 
бути скорочення життя на 3-5 років [12, с.3].

Слід підкреслити, що в батьків, які страждають 
на ожиріння, діти завжди мають надлишкову вагу і 
дуже часто страждають цією недугою. Якщо один з 
батьків страждає ожирінням, то його діти мають у три 
рази вищу вірогідність також страждати на цю хво-
робу. У випадку, якщо обоє батьків страждають ожи-
рінням, то їхні діти в десятки разів більше схильні до 
цього негативного процесу, ніж діти, батьки яких ма-
ють нормальну вагу [9, с. 62-65]. Щодо ролі фактору 
спадковості в процесі розвитку ожиріння та хвороб, 
спричинених надлишковою вагою, зауважимо, що 
генетичні дані, які передаються дитині від батьків, 
безумовно, впливають на її фізичний розвиток, про-
те дотримання (чи недотримання) здорового способу 
життя у батьками та дитиною у сім’ї визначає майбут-
ній стан здоров’я людини.

Як ми наголошували раніше, здоровий спосіб жит-
тя включає в себе, окрім раціонального харчування, 
ще й регулярні фізичні навантаження, заняття спортом 
тощо. У процесі дослідження стану здоров’я американ-
ського населення Департаментом здоров’я та сфери по-
слуг Сполучених Штатів Америки (U.S. Department of 
Health and Human Service) було виокремлено основні 
фактори ризику виникнення 70% різноманітних захво-
рювань та передчасної смертності підлітків і дорослих. 
Серед них, окрім поведінки, що спричиняє ненавмисні 
та навмисні пошкодження та насильство; паління, ал-
коголю і наркотиків та сексуальної поведінки, що зу-
мовлює небажану вагітність і хвороби, що передаються 
статевим шляхом, (включаючи ВІЧ-інфекцію та СНІД), 
особлива увага акцентується на нераціональному хар-
чуванні та фізичної неактивності [6, с. 148]. Починаю-
чи з 1995 р. у Дієтичних рекомендаціях американцям 
(Dietary Guidelines for Americans, 1995), включається 
фізична активність, як один з факторів здорового спо-
собу життя, який позитивно впливає на загальний стан 
здоров’я людини. У Дієтичних рекомендаціях амери-
канцям 2010 р. (Dietary Guidelines for Americans, 2010), 
при плануванні фізичної активності населення почали 
враховувати його вікові особливості. Так, фізичне на-
вантаження має істотний, позитивний ефект на здоров’я 
людини, зокрема “на зниження ризику хронічних хво-
роб (хвороб серця, інсульту, діабету 2 типу, кров’яного 
тиску і деяких видів раку), запобігає надлишковій вазі, 
знижує рівень депресії” [10, с. 21 ].

Американська вчена Л. Банкер, зауважувала на 
важливості фізичних вправ у боротьбі з психічними 
(емоційними) проблемами – занепокоєнням, різними 
видами стресу та депресії. “Спорт та помірні фізич-
ні вправи придають дитині впевненості та самозна-
чущості  при освоєнні певних спортивних навичок 
та досягненні певних спортивних цілей”, – зазнача-
ла вчена, – “Отже, позитивно впливають на загальне 
психічне та соціальне здоров’я дитини” [4, c. 4-5].

На підставі аналізу автентичної літератури конста-
туємо, що американські вчені стурбовані ситуацією, 
що склалася у сім’ях, які дотримуються нездорового 
способу життя. Вони пропонують конкретні програми 

та рекомендації щодо покращення рівня фізичного, 
психічного та соціального здоров’я та удосконалення 
способу життя всіх членів сім’ї, характеризувати які 
ми будемо далі.

Доктор С. Армстронг з медичного університе-
ту Дьюк, міста Дурхам, штату Північна Кароліна 
(Duke University School of Medicine’s Department of 
Pediatrics), яка очолює програму здорового способу 
життя Дьюк (Duke’s Healthy Lifestyles Program), за-
ймається дослідженнями в галузі формування здоро-
вого способу життя дітей, які страждають ожирінням. 
У наукових розвідках доктор рекомендує всій родині 
збиратися за столом і їсти їжу домашнього приготу-
вання. Вчена також стверджує, що в сім’ях, які їдять 
разом, менше вірогідності, що діти будуть їсти бага-
то калорійні, але непоживні страви (snack). На думку 
С. Армстронг, здорове харчування, як будь-яка звич-
ка, потребує регулярної практики для того, щоб стати 
частиною здорового способу життя. Разом з колегою 
М. Бейлі, вона надає американським сім’ям практич-
ні поради щодо дотримання свого здоров’я на висо-
кому рівні, зокрема використовуючи стратегію “5-3-
2-1-майже нічого” (“5-3-2-1-almost none”). Згідно цієї 
стратегії вони рекомендують всій сім’ї кожен день: 
їсти принаймні 5 (п’ять) фруктів та овочів; приймати 
їжу у 3 (три) прийому; обмежити час для перегляду 
телепрограм до 2 (двох) чи менше годин; бути актив-
ними 1 (одну) годину; майже нічого: уникати – підсо-
лоджених напоїв та їжі. [2].

Інший відомий американський сімейний лікар 
В. Лерімор у книзі “Діти дуже великого розміру” на-
голошував на тому, що підростаюче покоління не при-
діляє належної уваги здоровому способу життя, і як 
наслідок цього процесу – розгортається епідемія ожи-
ріння серед американських дітей і підлітків [9, с. 16]. 
Він розробив восьмитижневий план дотримання 
більш здорового способу життя для всієї сім’ї. Кожно-
го тижня сім’я працює над особливими завданнями у 
сфері харчування, відпочинку, фізичної активності та 
сидячого способу життя (перегляду телевізора, відео-
ігор на комп’ютері тощо).

Вивчаючи проблему ожиріння більше ніж 25 ро-
ків, доктор В. Лерімор прийшов до висновку, що існує 
формула формування нездорового способу життя в су-
часній Америці, а саме: “більше телебачення (more 
TV) + більше багато калорійної їжі (more junk food) + 
менше занять спортом (less physical exercise) = нездо-
рові діти дуже великого розміру” (Supersized Kids) [9, 
с. 109]. Він також запропонував 50 способів, як батьки 
можуть дотримуватися нездорового способу життя та 
зробити своїх дітей дітьми дуже великого розміру.

Доктор В. Лерімор зазначав, що загальний час для 
телебачення, комп’ютера та відеоігор для дітей пови-
нен буди менше ніж дві години на день. Але батьки 
можуть заохочувати дітей додатковим часом (15-20 
хвилин перегляду телевізора) за умови, що діти бу-
дуть виконувати домашню роботу, брати участь у 
фізично-активних іграх, доглядати домашніх тварин 
тощо. В. Лерімор рекомендував спочатку обговорити 
всією родиною, чому телевізор та Інтернет повинні 
бути прибрані зі спальні, та визначити день, коли це 
буде зроблено. Також спробувати проводити тиждень 
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без телебачення раз на рік, потім раз на три місяці, і 
нарешті раз на місяць. Доктор також давав рекомен-
дації стосовно щоденного фізичного навантаження 
для всієї родини. Він радив батькам використовувати 
кожну можливість для занять спортом разом із дітьми. 
Наприклад, уранці пройтись пішки з дитиною до шко-
ли чи ввечері піти на прогулянку всією родиною; ви-
значити, яка спортивна гра подобається всім членам 
родини, і почати грати в неї кожного вихідного дня.

Зважаючи на той факт, що всі складові здоров’я 
перебувають у взаємозалежності та взаємодії між со-
бою, підкреслюємо, що тільки інтегрований підхід до 
формування здорового способу життя та реалізація 
людської діяльності, спрямованої на досягнення опти-
мального стану всіх аспектів здоров’я може принести 
позитивні результати.

Висновки. 
Узагальнюючи результати проведеного аналізу на-

укової літератури Сполучених Штатів Америки щодо 
ролі американської сім’ї у формуванні здорового спо-
собу життя підлітка, ми дійшли висновку, що нехту-
вання дотриманням здорового способу життя, а саме 
культури правильного, повноцінного харчування та від-
сутність фізичних навантажень в американських сім’ях 
спричинило масову появу людей (у тому числі дітей і 
підлітків), страждаючих від ожиріння та надлишкової 
ваги. На думку вищезазначених науковців, які розро-
бляли програми формування здорового способу життя у 

сім’ї, коло питань щодо формування здорового способу 
життя дитини в сім’ї дуже широке. Зважаючи на те, що 
стан оптимального психічного та соціального здоров’я 
починається з покращення рівня фізичного здоров’я, 
вони акцентували увагу на тому, що необхідними скла-
довими формування здорового способу життя всієї 
сім’ї є – здорове харчування, щоденні фізичні вправи, 
повноцінний відпочинок, здоровий сон та мінімальний 
час для перегляду телебачення. Зауважимо, що у своїх 
наукових дослідженнях особливу увагу вчені приділя-
ли місцю сім’ї у формуванні здорового способу життя 
і відзначали, що батьки повинні, по-перше, показувати 
особистим прикладом важливість та цінність здоров’я, 
та по-друге, здійснювати контроль та розумне втручан-
ня в життя дитини, направляючи її до дотримання здо-
рового способу життя.

У процесі наукового пошуку було встановлено, 
що батьківський приклад, їхня допомога та підтримка 
є важливими складовими, які формують у дитини 
правильне уявлення про здоровий спосіб життя. 
Між тим, тільки своїми зусиллями батьки не в змозі 
вирішити це питання, тому саме школа й інші соціальні 
інститути впливають на формування здорового 
способу життя дитини. 

Перспектива подальших досліджень – охаракте-
ризувати основні психолого-педагогічні фактори фор-
мування здорового способу життя підлітків в навчаль-
них закладах Америки.

Література:
Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства 1. 
у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків: 
монографія / Світлана Олександрівна Омельченко. – Луганськ : 
Альма-матер, 2007. – 321c.
Armstrong, S. Multimodal childhood obesity treatment programs: an 2. 
evidence-based review / Sarah Armstrong // Review of endocrinology, 
2008. N1, p. 45
Brehm B. Healthy Lifestyle Habits for Kids: A key to Solving the 3. 
Obesity Epidemic // Report 1 – Diet and Nutrition, 2009. – P.10
Bunker L. Psycho-Physiological Contributions of Physical Activity & 4. 
Sports for Girls / Linda K. Bunker // The President’s Council on Physical 
Fitness and Sports Research Digest. – U.S. Department of Health and 
Human Services. – Series 2, No. 12. December, 1997. – 10 p.
Childhood Obesity: Symposium proceedings. U.S. Department of 5. 
Agriculture. Washington. D.C., 1998. – 134 p. 
Danice E. Youth Risk Behavior Surveillance-United States, 2009 6. 
// Danice K. Eaton, Laura Kann / Morbidity and Mortality Weekly 
Report, June 64, vol.59, 2010. – P.148
Dietary Guidelines for Americans, 2010. U.S. Department of Agriculture 7. 
and U.S. Department of Health and Human Service. Washington, D.C.: 
U.S. Government Printing Office. 7th ed., 2010. – P.112 
Kremers S. Parenting style and adolescent fruit consumption / Kremers 8. 
S.P.J., Brug J., De Vries H., Engels / R.C.M.E. Appetite, 41 (1), 
2003. – pp. 43-50
Larimore W. Supersized kids: How to rescue your child from the 9. 
obesity thread / Larimore W, Flynt S./ New York: Center Street, 
2005. – P.306.
 National Center for health Statistics. Health, United States, 2010: 10. 
With Special feature on death and dying. Hyattsville, Maryland, 
2011. – P.563
 Ogden C. Prevalence of overweight and obesity in the United States, 11. 
1999–2004 / Ogden CL, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal 
KM // Journal of American Medical Association, 2006. – p. 29-30. 
 Reversing the obesity epidemic: Policy strategies for health funders. 12. 
Issue brief no.28, Washington, D.C., 2007. – p.49. 

Информация об авторе:
Дмитриева Олеся Викторовна

oleseya7@mail.ru
Славянский государственный педагогический университет

ул. Генерала Батюка, 19., г. Славянск, Донецкая обл., 84116, Украина
Поступила в редакцию 09.12.2011.

References:
Omel’chenko S.O. 1. Vzaiemodiia social'nikh institutiv suspil'stva u 
formuvanni zdorovogo sposobu zhittia ditej ta pidlitkiv [Relationship 
of social institutions of society at forming healthy lifestyle of children 
and teenagers], Lugansk, Alma-mater, 2007, 321c.
Armstrong, S. Multimodal childhood obesity treatment programs: an 2. 
evidence-based review, Review of endocrinology, 2008, p. 45.
Brehm B. Healthy Lifestyle Habits for Kids: A key to Solving the 3. 
Obesity Epidemic, Diet and Nutrition, 2009, vol.1, p.10.
Bunker L. Psycho-Physiological Contributions of Physical Activity 4. 
& Sports for Girls, The President’s Council on Physical Fitness and 
Sports Research Digest, U.S. Department of Health and Human 
Services Publ., U.S. Department of Health and Human Services, 
series 2, 1997, December, vol.12, 10 p.
Childhood Obesity: Symposium proceedings5. , U.S. Department of 
Agriculture, Washington, D.C., 1998, 134 p. 
Danice E., Laura Kann. Youth Risk Behavior Surveillance-United 6. 
States, 2009, Morbidity and Mortality Weekly Report, 2010, June 64, 
vol.59, p.148.
Dietary Guidelines for Americans, 20107. , U.S. Department of 
Agriculture and U.S. Department of Health and Human Service, 
Washington, D.C., Government Printing Office, 2010, p.112.
Kremers S., Brug J., De Vries H.8. , Engels. Parenting style and 
adolescent fruit consumption, R.C.M.E. Appetite, 2003, vol., 41 (1), 
pp. 43-50.
Larimore W. 9. Supersized kids: How to rescue your child from the 
obesity thread, New York, Center Street, 2005, p.306.

National Center for health Statistics. Health, United States, 2010: 10. 
With Special feature on death and dying, Maryland, 2011, p.563.

Ogden C., Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. 11. 
Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999–
2004, Journal of American Medical Association, 2006, pp. 29-30. 

Reversing the obesity epidemic: Policy strategies for health funders, 12. 
Washington, D.C., 2007, vol.28, p.49. 

Information about the author:
Dmytriieva O.V.

oleseya7@mail.ru
Slavonic State Pedagogical University

General Batyuka str. 19., Slavyansk, Donetsk area., 84116, Ukraine.
Came to edition 09.12.2011.



33

2012

02
Інформатизація професійної освіти майбутнього  

вчителя фізичної культури 
Драгнєв Ю. В. 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розкрито, що інформатизація про-
фесійної освіти майбутнього вчи-
теля фізичної культури є однією з 
найважливіших складових перебу-
дови системи фізичного вихован-
ня; визначальної ланкою інфор-
маційного суспільства на основі 
впровадження сучасних новітніх 
інформаційних технологій. Наве-
дено, що для успішного вирішення 
проблем інформатизації профе-
сійної освіти майбутнього вчителя 
фізичної культури доцільно комп-
лексно проводити дослідження з 
формування комп’ютерної грамот-
ності, інформаційної компетент-
ності, інформаційної культури у 
галузі знань «Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини».

Драгнев Ю. В. Информатизация професси-
онального образования будущего учителя 
физической культуры. Раскрыто, что ин-
форматизация профессионального образо-
вания будущего учителя физической культуры 
является одной из важнейших составляющих 
перестройки системы физического воспита-
ния; определяющей звеном информационно-
го общества на основе внедрения современ-
ных новейших информационных технологий. 
Приведено, что для успешного решения про-
блем информатизации профессионального 
образования будущего учителя физической 
культуры целесообразно комплексно прово-
дить исследования  по формированию ком-
пьютерной грамотности, информационной 
компетентности, информационной культуры 
в отрасли знаний «Физическое воспитание, 
спорт и здоровье человека».

Dragnev Y.V. Informatization of 
trade education of future teacher of 
physical culture. Resolved, that the 
informatization of professional education 
of future teachers of physical culture is 
one of the most important components 
of the restructuring of the system of 
physical education; the defining element 
of the information society on the basis 
of introduction of modern information 
technologies. Is shown, that for successful 
solution of the problems of informatization 
of professional education of future 
teachers of physical culture appropriate 
to comprehensively carry out research 
on the formation of computer literacy, 
information competence, information 
culture in the branch of knowledge 
“Physical education, sport and health”.

Ключові слова:
інформатизація, професійна осві-
та, вчитель, фізична культура.
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Вступ.1

В умовах сьогодення модернізації багатьох ланок 
у державі інформатизація професійної освіти харак-
теризується появою нових технологічних прийомів та 
засобів, створенням принципово інших форм і мето-
дів навчання, відповідно до вимог Болонського про-
цесу. Інформатизація професійної освіти майбутнього 
вчителя фізичної культури є однією з найважливіших 
складових перебудови системи фізичного виховання, 
визначальної ланкою інформаційного суспільства на 
основі впровадження сучасних новітніх інформацій-
них технологій. Але слід вказати, що інформатизація 
професійної освіти майбутнього вчителя фізичної 
культури важлива не сама по собі, виходячи з того, 
що основним завданням інформатизації професійної 
освіти  безперечний вплив на певні види діяльності 
в навчальному процесі. Тому наголосимо, що інфор-
матизація професійної освіти майбутнього вчителя 
фізичної культури повинна визначатися сукупністю 
інформатизації всіх об’єктів освіти. Тому основною 
сутністю інформатизації професійної освіти май-
бутнього вчителя фізичної культури є застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, які здій-
снюються на всіх рівня системи освіти. 

Розгляду інформатизації освіти, адаптивних мето-
дичних систем в підготовці студентів ВНЗ в умовах 
інформатизації освіти, системи підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури в умовах інформатизації 
освіти, організаційно-педагогічних основ проекту-
вання інформаційного простору в педвузі присвячено 
праці таких вчених (З. Горбачук, Л. Долінер, П. Пе-
тров, Є. Торіна, В. Шестаков та ін.) [1; 2; 3; 4; 5].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті полягає в тому, щоб розглянути ін-

форматизацію професійної освіти майбутнього вчите-
ля фізичної культури.

Результати дослідження. 
Якщо проаналізувати основні напрямки реформу-

вання вищої професійної освіти, а також  застосуван-
ня інформаційних технологій у навчальному процесі, 
це надасть підстави стверджувати, що інформатизація 
є основним чинником її модернізації. Для успішного 
вирішення проблем інформатизації професійної осві-
ти майбутнього вчителя фізичної культури доцільно 
комплексно проводити дослідження з формування 
комп’ютерної грамотності, інформаційної компетент-
ності, інформаційної культури у галузі знань «Фізич-
не виховання, спорт і здоров’я людини» тощо. Інфор-
матизація професійної освіти цієї галузі не повинна 
відставати від інформатизації інших галузей знань. 
Це пов’язано х тим, що повинен відбуватися про-
фесійний та інтелектуальний розвиток особистості 
майбутнього вчителя фізичної культури, формування 
креативного мислення, а також міцних навичок пра-
цювати з інформацією. На сучасному етапі розвитку 
вузівської  практики особливого значення набуває 
проблема організації навчальної діяльності студентів 
із застосуванням інформаційних технологій за раху-
нок орієнтації на нові цілі фахової підготовки з вико-
ристанням комп’ютерної техніки. Так інформатизація 
професійної освіти виступає невід’ємною складовою 
модернізації сучасної вищої школи. 
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Російська дослідниця З. Горбачук вказує, що ін-
форматизація освіти сприяє підготовці громадян до 
життя і професійної діяльності в нових суспільних 
умовах, інтеграції російської освіти в глобальну 
освітню систему і характеризується, з одного боку, 
безповоротністю, а з іншою – наявністю соціальних 
і соціокультурних бар’єрів на шляху інформатизації 
освіти. Інформатизація охоплює різні види освітньої 
діяльності: організацію і планування навчального 
процесу, вибір освітніх програм і технологій, про-
ведення постійного контролю в різних формах за 
якістю знань. Інформатизація виступає джерелом 
оновлення інтелектуального і кадрового потенціалу 
російської освіти, але не менше значення має і як 
чинник, що детермінує появу системи соціокультур-
них інновацій, нових норм і правил у сфері освіти, 
змін в освітніх практиках, мотиваціях і комунікаці-
ях…. [1]. Виходячи з цього інформатизація профе-
сійної освіти майбутнього вчителя фізичної культури 
повинна бути невід’ємним компонентом інформати-
зації України взагалі, і здійснюватися відповідно до 
прийнятих державних нормативно-правових доку-
ментів, враховуючи при цьому особливості вищої 
фізкультурної освіти. Тому, на нашу думку, інформа-
тизація професійної освіти майбутнього вчителя фі-
зичної культури повинна відбуватися з урахуванням 
використання інформаційних технологій в навчаль-
ному процесі.

Л. Долінер вважає, що інформатизація професійної 
освіти є одним з найважливіших напрямів інформати-
зації суспільства і полягає в забезпеченні даної сфери 
освіти теорією і практикою використання і створен-
ня інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), 
орієнтованих на досягнення психолого-педагогічних 
цілей навчання і виховання. На жаль, не дивлячись на 
достатньо великий спектр різнопланових досліджень, 
продовжує Л. Долінер, пов’язаних з визначенням міс-
ця і ролі інформаційних і комунікаційних технологій 
в освіті, можна констатувати, що: результативність 
використання ІКТ в професійній освіті значно відстає 
від рівня їх застосування у виробництві, бізнесі, на-
уці; існуючі дослідження в області використання ІКТ 
в навчанні носять або яскраво виражений теоретич-
ний, або прикладний характер, причому в дуже вузь-
кій області. Явно недостатньо досліджень, пов’язаних 
з методологічними аспектами використання ІКТ в 
професійній освіті; з’являється тривожна тенденція 
до ослаблення зв’язків між психолого-педагогічними 
науками, різними аспектами використання ІКТ, що за-
ймаються зокрема, в навчанні, а також між вказаними 
науками і реальною практикою [2]. Ми погоджуємося 
з вченим, і хочемо додати, що до найважливіших за-
вдань інформатизації професійної освіти майбутнього 
вчителя фізичної культури освіти нами відноситься: 
сприяння підвищенню якості фахової підготовки,  за-
стосовуючи інформаційні технології упродовж всього 
періоду навчання; координація індивідуальних осо-
бливостей студентів з інформаційними технологіями 
у навчальному процесі; впровадження інформаційних 
технологій у дистанційне навчання тощо.

Провідний російський вчений П. Петров, дослі-
джуючи систему підготовки майбутніх фахівців фізич-
ної культури в умовах інформатизації освіти, вказує, 
що побудова в Російській Федерації інформаційного 
суспільства ставить перед системою освіти завдання 
її інформатизації, що припускає підготовку громадян 
до життя в умовах сучасної інформатизованої світо-
вої спільноти і підвищення якості загальноосвітньої і 
професійної підготовки фахівців на основі широкого 
використання засобів сучасних інформаційних і ко-
мунікаційних технологій (ІКТ). У цих умовах, на дум-
ку вченого, оволодіння і використання сучасних ІКТ 
стають одним з основних компонентів професійної 
підготовки будь-якого фахівця, у тому числі і в облас-
ті фізичної культури і спорту, що вимагає розробки і 
впровадження в навчальний процес факультетів і ін-
ститутів фізичної культури професійно орієнтованих 
програмно-педагогічних засобів і курсів, спрямованих 
на оволодіння основами необхідних знань і накопичен-
ня особистого досвіду їх використання в професійно-
педагогічній діяльності. Далі П. Петров наголошує, 
що все це ставить принципово нові завдання перед 
професорсько-викладацьким складом, пред’являє під-
вищені вимоги до матеріально-технічного і методично-
го забезпечення навчального процесу, форм і методів 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і 
спорту... Вчений переконливо доводить, що вивчення 
досвіду використання засобів ІКТ в процесі освоєння 
спортивно-педагогічних дисциплін на факультетах і 
інститутах фізичної культури дозволяє констатувати 
відсутність цілеспрямованої роботи у вирішенні цих 
питань. В кращому разі це здійснюється викладачами-
ентузіастами. Перш за все таке положення пов’язане 
складністю специфічних для фізичної культури і спор-
ту проблем при розробці прикладних програм, відсут-
ністю науково-методичних основ використання сучас-
них ІКТ, спрямованих на вдосконалення підготовки 
фахівців в області фізичної культури і спорту [3]. Ми 
погоджуємося з російським вченим П. Петровим, що 
підвищення якості загальноосвітньої і професійної 
підготовки фахівців на основі широкого використан-
ня засобів сучасних інформаційних і комунікаційних 
технологій ставить принципово нові завдання перед 
професорсько-викладацьким складом. І це, дійсно, так. 
Професорсько-викладацький склад пострадянського 
ґатунку не володіє комп’ютерною технікою настільки, 
щоб подати теоретико-методичний матеріал конкретної 
дисципліни із застосуванням інформаційних техноло-
гій. Тому необхідно готувати таких фахівців, які б мали 
певні знання, вміння і навички застосуванням інформа-
ційних технологій у професійній діяльності.

В. Шестаков доводить, що інформатизація сус-
пільства є контекстом інформатизації освіти, яка сьо-
годні переживає цілий ряд криз як зовнішньої, так і 
внутрішньої властивості. Для сучасної освіти акту-
альні такі питання: «кого учити?», «як учити?», «за 
чий рахунок учити?» тощо. Більш того, ці питання не 
просто обговорюються, але супроводжуються реаль-
ним реформуванням, яке часто не відповідає критерію 
далекоглядності. Питання про виявлення меж інфор-
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матизації в освіті виникає у зв’язку з масштабністю 
інформатизації, що розвернулася, проголошенням її 
ефективності у всіх сферах і областях діяльності лю-
дини. Очевидно, що небезпечно здійснювати серйозні 
зміни, не оцінивши з усіх боків їх наслідку. Вчений 
вказує, що повсюдна комп’ютеризація і інформатиза-
ція навчальних закладів, бурхливий розвиток системи 
дистанційної технології освіти повинні бути піддані 
критичному аналізу, оскільки декларація досконалос-
ті такого підходу далеко не самоочевидна, що підтвер-
джує педагогічна практика. Інформатизація в освіті 
– явище для світової і вітчизняної практики віднос-
но нове. У розгорненому вигляді це явище з’явилося 
перед дослідниками лише в останніх п’ять – десять 
років, тому цілісне уявлення про нього в науці прак-
тично відсутнє [5]. Виходячи з цього слід зауважити, 
що сутністю інформатизації професійної освіти є ви-
користання інформаційно-комунікаційних технологій 
в навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної 
культури, а саме комп’ютерної техніки та всесвітньої 
мережі Internet. Процес інформатизації у вищому 
навчальному закладі забезпечує майбутньому вчителю 
фізичної культури надання доступу до необхідних 
джерел певної інформації тощо. 

О. Торіна констатує, що …ключовим чинником 
інформатизації освіти стає інформаційна культура 
педагога, його готовність до застосування 
інформаційних технологій в навчанні. Це складне 
завдання має на увазі перш за все підготовку кадрів 

працівників сфери освіти до використання нових 
інформаційних технологій (НІТ), формування 
інформаційної культури педагогів. Формально 
це досягається введенням нових спеціальностей 
в педвузах для підготовки фахівців в області 
інформатизації освіти, а також здійсненням підготовки 
в області НІТ студентів педагогічних ВНЗ за всіма 
спеціальностями [4]. Ми погоджуємося з вченою, 
що ключовим чинником інформатизації освіти стає 
інформаційна культура педагога, а саме інформаційна 
культура майбутнього вчителя фізичної культури. 
Слід вказати, що інформаційні технології відкривають 
значні перспективи обробки навчальної інформації. Це 
стимулює професійний розвиток студентської молоді 
до інновацій в майбутній професійній діяльності. 

Висновки. 
Усе вищезазначене доводить, що інформатизація 

професійної освіти пов’язана з широким використан-
ням комп’ютера та інформаційних технологій у на-
вчальному процесі. Інформатизація професійної осві-
ти повинна бути спрямована на професійний розвиток 
студентів, удосконалення змісту навчального процесу 
тощо. Результатами інформатизації професійної осві-
ти повинні бути: підвищення рівня інформаційної 
культури; інтеграція навчальної та наукової діяльності 
тощо.

У перспективі планується приділити увагу сучас-
ній освіті майбутнього вчителя фізичної культури в 
умовах інформатизації освітнього простору.

Література:
Горбачук З. И. Информатизация образования: социокультурный 1. 
контекст : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Горбачук Зинаи-
да Ивановна. – Ростов н/Д, 2005. – 169 c. 
Долинер Л. И. Адаптивные методические системы в подготовке 2. 
студентов вуза в условиях информатизации образования : дис. ... 
д-ра пед. наук : 13.00.08 / Долинер Леонид Исаевич. – Екатерин-
бург, 2004. – 408 c. 
Петров П. К. Система подготовки будущих специалистов физи-3. 
ческой культуры в условиях информатизации образования : дис. 
... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04 / Петров Павел Карпович. 
– Ижевск, 2003. – 406 c. 
Торина Е. Г. Организационно-педагогические основы проекти-4. 
рования информационного пространства в педвузе : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.01 Торина Елена Геннадьевна. – Тула, 1999. – 
145 c. 
Шестаков В. Н. Информатизация образования, ее мера и грани-5. 
цы (Социально-философский аспект) : дис. ... канд. филос. наук: 
09.00.11 / Шестаков Вячеслав Николаевич. – Красноярск, 2006. 
– 180 с. 

Информация об авторе:
Драгнев Юрий Владимирович

armduv@mail.ru
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

ул. Оборонная 2, г. Луганск, 91011, Украина.
Поступила в редакцию 09.01.2012г.

References:
Gorbachuk Z. I. 1. Informatizaciia obrazovaniia [Informatization of 
education], Cand. Diss., Rostov n/D, 2005, 169 p. 
Doliner L. I. 2. Adaptivnye metodicheskie sistemy v podgotovke 
studentov vuza v usloviiakh informatizacii obrazovaniia [Adaptive 
methodological systems of students’ training in the conditions of 
education informatization], Cand. Diss., Yekaterinburg, 2004, 408 p. 
Petrov P. K. 3. Sistema podgotovki budushchikh specialistov fizicheskoj 
kul’tury v usloviiakh informatizacii obrazovaniia [A system of 
future specialists in physical culture training in the conditions of 
informatization of education], Izhgevsk, 2003, 406 p. 
Torina E. G. 4. Organizacionno-pedagogicheskie osnovy proektirovaniia 
informacionnogo prostranstva v pedvuze [Organizational and 
pedagogical basis of projection of informative space in higher 
establishments], Tula, 1999, 145 p. 
Shestakov V. N. 5. Informatizaciia obrazovaniia, ee mera i granicy 
(Social’no-filosofskij aspekt) [Informatization of education, its 
measures and boards (Social-philosophical aspect)], Krasnoyarsk, 
2006, 180 p. 

Information about the author:
Dragnev Yu.V.

armduv@mail.ru
Luhansk Taras Shevchenko National University

Defense str.  2, Lugansk, 91011, Ukraine.
Came to edition 09.01.2012.



36

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Застосування оздоровчих заходів і фізичних вправ  
для дітей-сиріт 1-2 років

Дугіна Л.В., Єфіменко П.Б.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто вплив розробленої 
методики оздоровчих заходів і 
фізичних вправ на фізичний роз-
виток і функціональну систему 
дітей-сиріт у період з 1 до 2 років. 
У дослідженні використано данні 
вимірювання антропометричних 
показників, частоти серцевих 
скорочень, артеріального тиску, 
частоти дихання. Встановлено, 
що при застосуванні розробле-
ної методики, з використанням 
комплексів вправ, рухливих ігор 
та прийомів масажу, показники 
фізичного розвитку і функціо-
нальної системи дітей-сиріт мали 
позитивну динаміку.

Дугина Л.В., Ефименко П.Б. Применение 
оздоровительных мероприятий и физиче-
ских упражнений для детей-сирот 1-2 лет. 
Рассмотрено влияние разработанной мето-
дики оздоровительных мероприятий и физи-
ческих упражнений на физическое развитие 
и функциональную систему детей-сирот в 
период с 1 до 2 лет. В исследовании исполь-
зованы данные измерения антропометри-
ческих показателей, частоты сердечных со-
кращений, артериального давления, частоты 
дыхания. Установлено, что при применении 
разработанной методики, с использованием 
комплексов упражнений, подвижных игр и 
приемов массажа, показатели физического 
развития и функциональной системы детей-
сирот имели позитивную динамику.

Dugina L.V., Efimenko P.B. Application 
of health measures and physical 
exercises for the children – orphans 
of 1-2 years. Influence of the worked out 
methods of health measures and physical 
exercises on physical development and 
functional system of children-orphans in 
a period from 1 to 2 years is considered. 
These measuring of anthropometric 
indexes, frequencies of heart-throbs, 
arteriotony, breathing frequency is used 
in research. It is set that at application of 
the worked out methods, with the use of 
complexes of exercises, mobile games 
and receptions of massage, the indexes 
of physical development and functional 
system of children-orphans had a positive 
dynamics.
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Вступ.1

Проблема зміцнення здоров’я дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківської опіки, залишається важливою 
і актуальною нині. Одним з критеріїв оцінки стану 
здоров’я дітей є їх фізичний розвиток. У багатьох 
дослідженнях [5, 7], що стосуються фізичного розвитку 
дітей-сиріт, вказується на відставання їх довжини 
і маси тіла від вікових нормативів і від аналогічних 
параметрів дітей з сім’ї. Тому для правильного 
фізичного розвитку дітям-сиротам потрібна рухова 
активність, ігри і різні фізичні вправи. 

За даними динаміки росту і розвитку дітей 
можна судити про їх здоров’я, фізичне і психічне 
благополуччя. Темп фізичного розвитку – важлива 
характеристика для оцінки стану здоров’я кожної 
конкретної дитини [11]. 

Діти-сироти з природженими патологіями 
найменш привабливі для потенційних усиновителів, 
вони практично не мають шансу знайти нову сім’ю, 
стати повноцінними членами суспільства. В більшості 
випадків, такі діти не мають відхилень в розумовому 
розвитку і психічно нормальні, але мають деякі 
відхилення у фізичному розвитку, тому усунення цих 
недоліків та зниження захворюваності вихованців 
Будинків дитини виступає як найбільш актуальне 
завдання [6].

Фізичне виховання для дітей-сиріт, що мають 
відхилення в стані здоров’я, виступає як ефективний 
засіб реабілітації і соціальної адаптації. Саме для цієї 
групи дітей заняття фізичною культурою є чинником 
поліпшення самопочуття, підвищення рівня здоров’я 
і фізичної підготовленості, задоволення потреби в 
спілкуванні і самореалізації. Окрім прямого рухового 
ефекту, заняття фізичною культурою мають велике 
соціально-психологічне значення. Ці чинники у свою 
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чергу є найважливішою передумовою реалізації 
головного права кожної дитини – права знайти сім’ю 
[9].

Використовуючи ранній переддошкільний вік, як 
найбільш пластичний для розвитку природних потреб 
дитини в русі, грі, емоціях, спілкуванні, можна не 
лише “підтягнути”, “виправити”, але і розвинути 
фізичні і психічні потенційні можливості засобами 
фізичного виховання [2].

Проблемам фізичного виховання дітей дошкільного 
віку присвячено досить багато досліджень [3, 9]. Проте 
ці дослідження проводилися в основному з дітьми, що 
проживають в сім’ях, і не враховували особливості 
фізичного, психічного розвитку, умов мешкання 
і виховання дітей в дитячих будинках. Відсутня і 
комплексна програма фізичного виховання в дитячих 
будинках, ще недостатньо методичних рекомендацій 
що до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 
цих установах.

При низькому матеріально-технічному забезпеченні 
багато дитячих будинків не мають спортивних залів, 
обладнаних літніх оздоровчих таборів. Зміст фізичної 
культури в державних установах подібного типу 
недостатньо методично розроблений [1].

У вітчизняній системі піклування, відходу 
і реабілітації дітей-сиріт відчувається недолік 
високоефективних засобів і методів тотального 
оздоровлення і виховання цієї категорії дітей. 
Проблема високоефективних засобів і методів прямо 
витікає з аналізу ситуації, коли більшість вихованців 
дитячих будинків не підготовлена адаптуватися до 
умов майбутньої соціальної практики, коли частина з 
них залишається поза культурним життям суспільства, 
коли у багатьох виявляється тенденція до девіантної 
поведінки, а деякі поповнюють ряди криміналітету 
[6].
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Вихід з положення, що створилося, можливий 

лише при комплексному рішенні завдань фізичного, 
морального і духовного виховання підростаючого 
покоління. Одне з центральних місць в цьому 
напрямі повинне займати фізичне виховання, яке 
сприяє зміцненню здоров’я дітей, знижує їх рівень 
тривожності і агресії [10]. 

У ряді досліджень [8, 11] показано, що низька 
питома вага засобів фізичної культури в процесі 
виховання і оздоровлення дітей-сиріт не призводить 
до оптимального зниження психічних порушень, до 
позитивних змін в емоційній сфері, до формування 
основ здорового способу життя.

Один з шляхів реабілітації – рухова активність, 
стимулююча розвиток усіх систем і функцій організму, 
корекцію, компенсацію і профілактику рухових і 
психічних порушень, виховання особи.

У спеціальній психолого-педагогічний літературі 
все частіше говориться про те, що емоційні порушення 
у дітей-сиріт і, пов’язані з ними різні відхилення в 
поведінці, ще залишаються недостатньо вивченими 
і вимагають глибшого осмислення і розробки 
інноваційних програм і методик, у тому числі і 
засобами фізичної культури і спорту [4].

Тому, очевидно, що за допомогою розробленої 
методики адаптивного фізичного виховання, 
що включає спеціально підібрані ігри і вправи 
різної коректувальної спрямованості для дітей-
сиріт тих, можна компенсувати дефіцит рухової і 
емоційної активності дітей, нівелювати відставання 
психомоторного і фізичного розвитку.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень – визначити вплив розробленої 

методики оздоровчих заходів і фізичних вправ на фі-
зичний розвиток і функціональну систему дітей-сиріт 
у період з 1 до 2 років.

Результати дослідження.
Діти першого року життя починають здійснюва-

ти активну рухову діяльність, переходячи від повза-
ння до ходьби, бігу та різних переміщень. У той же 
час цілеспрямоване використання фізичних вправ, які 
складають основні дії, сприяє більш ефективному їх 
засвоєнню.

У зв’язку з чим, нами підібрані фізичні вправи, що 
впливають на координацію рухів і становлення показ-
ників серцево-судинної і дихальної систем, які були 
об’єднані у комплекси.

Основними особливостями їх були доступні до ви-
користання вправи для дітей 1-1,5 років, складність 
яких збільшувалась по мірі використання, а впрова-
дження наступних здійснювалось після засвоєння по-
передніх комплексів. У комплексах окрім фізичних 
вправ нами використовувався масаж, як засіб корекції 
функціонування систем організму дітей.

При масажі дитини від одного року до двох ро-
ків особлива увага приділялась тим частинам тіла та 
м’язам, які несуть велике навантаження, пов’язане з 
прямоходженням. За рахунок масажу зміцнюються 

м’язи спини, живота і ніг, масаж якнайкраще готує 
недосконалий м’язово-зв’язковий апарат до нових на-
вантажень і сприяє профілактиці порушення постави, 
викривлень ніг, плоскостопості. В масажі застосову-
вались прийоми: погладжування, розтирання, розми-
нання, легкі ударні прийоми.

У зв’язку з тим, що у віці 1-2 роки вправ, які ви-
користовуються обмежена кількість, нами не врахову-
валась корекція окремих відхилень у фізичному роз-
витку дітей-сиріт, а розглядався загальний їх вплив на 
морфо функціональні показники.

Проведене протягом пів року (з 1 до 1,5 років) 
впровадження  комплексів вправ дозволило в повній 
мірі засвоїти дітям-сиротам основні рухові дії (по-
взання, стояння, ходьба за допомогою та самостійна 
ходьба та інше).

Впровадження нами комплексів вправ зі зміною 
їх кожні півроку у віці 1-2 років пов’язано з тим, що 
у цей час формуються навички простіших рухових 
якостей, які потребують послідовного застосування 
більш складніших вправ.

У віці 1,5 років діти починають більш-менш впев-
нено ходити, тому вправи слід ускладнювати і вико-
ристовувати найпростіші ігри з застосуванням речо-
вих висловлень.

Застосування найпростіших вправ для розвитку 
рівноваги, різних способів пересування, з викорис-
танням предметів (м’яч, палиця), рухливих ігор з ви-
користанням речових висловів та масажу дали змогу 
покращити показники фізичного розвитку і кардіорес-
піраторної системи дітей-сиріт за час від 1 до 2 років 
(табл.1, 2).

Так, достовірно збільшилась довжина тіла у 
хлопців (t=3,36; p<0,01) і дівчат (t=2,45; p<0,05) та 
скоротилась частота серцевих скорочень у хлопців 
(t=2,06; p<0,05) і дівчат (t=2,03; p<0,05). В значній 
мірі збільшились показники обводу грудної клітини 
у хлопців (t=1,85; p>0,05) і дівчат (t=1,30; p>0,05), та 
голови у хлопчиків (t=1,31; p>0,05). Менші зрушення 
отримано в масі тіла у хлопців (t=0,96; p>0,05) і дівчат 
(t=1,10; p>0,05), систолічному і діастолічному тиску у 
хлопців (відповідно t=1,23 і 1,26; p>0,05).

Висновки.
1. Розвивати рухову активність дитини треба по-

чинаючи з самого раннього віку, оскільки під 
впливом фізичних вправ зміцнюється нервова си-
стема, відбувається розвиток скелетних м’язів, 
покращується діяльність серця, легенів і інших 
органів. 

2. У віці з 1,0 до 1,5 років необхідно використову-
вати вправи для формування простіших рухів, 
складність яких збільшується по мірі використан-
ня, а впровадження наступних здійснюється після 
засвоєння попередніх комплексів. У зв’язку з об-
меженою кількістю рухових вправ, що можуть 
використовуватись у цьому віці і не можливість 
врахування їх для корекції отриманих відхилень у 
фізичному розвитку дітей-сиріт доцільно розгля-
дати їх загальний вплив на морфо-функціональні 
показники. В цей період ефективно додатково вико-
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ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку і кардіореспіраторної системи хлопчиків-сиріт  

до експерименту (1рік) і після експерименту (2 роки) (n=44)

Показники фізичного
розвитку

До 
експерименту

Після 
експерименту

Оцінка
імовірності

X1 +m1 X2 +m2 t p

Довжина тіла, см 71,7±3,25 83,2±3,18 3,36 p<0,01

Маса тіла, кг 7,7±1,08 9,2±1,12 0,96 p>0,05

Обвід грудної клітини, см 46,5±0,98 48,9±0,87 1,85 p>0,05

Обвід голови, см 44,6±1,72 47,6±1,51 1,31 p>0,05

ЧСС, уд.хв. 127,1±3,46 117,2±3,36 2,06 p<0,05

Частота дихання,
кіл-ть разів 37,9±2,22 32,4±2,17 1,77 p>0,05

Систолічний артеріальний 
тиск, мм.рт.ст. 85,1±2,14 89,4±2,11 1,23 p>0,05

Діастолічний артеріальний 
тиск, мм.рт.ст. 55,0±2,04 59,1±1,67 1,26 p>0,05

Таблиця 2
Показники фізичного розвитку і кардіореспіраторної системи дівчаток-сиріт  

до експерименту (1 рік) і після експерименту (2 роки) (n = 43)

Показники фізичного
розвитку

До 
експерименту

Після
експерименту

Оцінка
імовірності

X1 +m1 X2 +m2 t p

Довжина тіла, см 70,1±3,20 81,3±3,26 2,45 p<0,05

Маса тіла, кг 7,9±1,04 9,6±1,15 1,10 p>0,05

Обвід грудної клітини, см 46,1±0,97 47,7±0,81 1,30 p>0,05

Обвід голови, см 44,4±1,66 46,2±1,69 0,76 p>0,05

ЧСС, уд.хв. 128,5±3,60 118,4±3,42 2,03 p<0,05

Частота дихання, кіл-ть 
разів 38,5±2,15 33,6±2,35 1,54 p>0,05

Систолічний артеріальний 
тиск, мм.рт.ст. 84,3±2,17 88,6±2,13 1,42 p>0,05

Діастолічний артеріальний 
тиск, мм.рт.ст. 54,8±1,86 58,8±1,73 1,58 p>0,05

ристовувати масаж (спини, ділянки сідниць, ніг, жи-
вота, передньої поверхні грудної клітини) як засіб 
корекції функціонування систем організму дітей.

3. Починаючи з 1,5 років більшість дітей-сиріт ма-
ють навички повзати і ходити у зв’язку з чим 
необхідно ускладнювати фізичні вправи і викори-
стовувати найпростіші ігри з застосуванням речо-
вих висловлень.

4. Використання розроблених нами комплексів ігрових 
вправ в період з 1 до 2 років сприяло фізичному 
розвитку дітей-сиріт. У хлопчиків і дівчаток 

збільшилась довжина тіла (t=3,36; p<0,01; t=2,45; 
p<0,05), скоротилась частота серцевих скорочень 
(відповідно t=2,06; p<0,05; t=2,03; p<0,05), в 
менший мірі покращились показники обводу 
грудної клітини, обводу голови, частоти дихання та 
систолічному і діастолічному артеріальному тиску 
(p>0,05).
Перспективи подальших досліджень – визначити 

вплив розробленої методики рухових вправ на 
фізичний розвиток і функціональну систему дітей-
сиріт у період з 2 до 4 років.
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Корекція функції рівноваги у дітей  
з спастичними формами церебрального паралічу

Желізний М.М.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Анотації:
Розглянуто стан дослідження пи-
тання корекції функції рівноваги 
у дітей хворих на церебральний 
параліч. На основі дослідження 
наукових праць здійснено ана-
ліз основних методик та засобів 
корекції, які використовуються у 
процесі фізичної реабілітації цієї 
патології. Показано, що процес 
корекції функції рівноваги у дітей 
з ДЦП має бути спрямованим на 
розвиток уміння довільно розсла-
бляти скелетну і дихальну мус-
кулатуру та формування нових 
тілесних відчуттів, узгодженість і 
координацію рухів. Метою статті 
було дослідити стан питання ко-
рекції функції рівноваги у дітей 
з спастичними формами цере-
брального паралічу на сучасному 
етапі.

Железный М.Н. Коррекция функции 
равновесия у детей со спастически-
ми формами церебрального паралича. 
Рассмотрено состояние исследования во-
проса коррекции функции равновесия у 
детей больных церебральным параличом. 
На основе исследования научных трудов 
осуществлен анализ основных методик и 
средств коррекции, которые используются 
в процессе физической реабилитации этой 
патологии. Показано, что процесс коррек-
ции функции равновесия у детей с ДЦП 
должен быть направлен на развитие умения 
произвольно расслаблять скелетную и ды-
хательную мускулатуру, формирование но-
вых телесных опущений, согласованность и 
координацию движений. Целью статьи было 
исследовать состояние вопроса коррекции 
функции равновесия у детей с спастически-
ми формами церебрального паралича на 
современном этапе.

Zelezniy M.N. Correction functions 
of equilibrium for children with the 
spastic forms of cerebral paralysis. 
The state of research question correction 
function of equilibrium is examined for 
children, patients with a cerebral paralysis. 
On the basis research of scientific labours 
the analysis methods and facilities 
of correction, which are used in the 
process of their physical rehabilitation, is 
carried out. It is shown that a process of 
correction function equilibrium for children 
with a cerebral paralysis must be sent to 
development of ability arbitrarily to weaken 
a skeletal and respiratory musculature, 
forming of the new corporal feeling and 
coordination of motions. The aim of 
article is to research a state of question 
of correction of function of equilibrium at 
children with spastic forms of cerebral 
paralysis at modern stage.

Ключові слова:
церебральний параліч, рівновага, 
методики корекції, засоби 
корекції.

церебральный паралич, равновесие, мето-
дики коррекции, средства коррекции.

function of equilibrium, methods of 
correction, facilities of correction.

Вступ.1

Життя дітей з різними формами церебрального па-
ралічу пов’язане із великою кількістю незручностей і 
проблем у повсякденному житті та складною соціаль-
ною адаптацією у суспільстві, викликаних хворобою, 
яка відображається певними фізичними вадами.

Однією з головних проблем у розвитку дитини, 
хворої на церебральний параліч, є порушення функції 
рівноваги, розлади якої можуть виникати ще при на-
роджені і заважати правильному розвитку організму.

Збереження врівноваженості тіла людини, як 
складної біомеханічної системи, представляє важливе 
завдання регуляції опорно-рухового апарату. В про-
цесі еволюції людини розвинувся витончений меха-
нізм підтримки рівноваги, в якому беруть участь усі 
сенсорні системи, але роль кожної з них, кількісно 
оцінити складно. Залежно від конкретної ситуації, 
регуляція пози потребує швидкого і тонкого аналізу 
зовнішніх зорових, слухових, поверхнево-сенсорних 
сигналів і порівняння їх з внутрішніми вестибуляр-
ними сигналами. Уся ця інформація поступає в цен-
тральну нервову систему і бере участь у свідомій і не-
усвідомленій руховій активності людини.

У дітей з спастичними формами церебрально-
го паралічу втрата відчуття рівноваги пов’язується з 
порушенням імпульсації м’язів згиначів і розгиначів 
кінцівок та тулуба при виконанні свідомих і несві-
домих рухів. Це вказує на неправильне формування 
нервових зв’язків головного мозку. Фахівці [8,11,12] 
вказують, що при спастичних формах, виконуючи 
рух враженою кінцівкою, відбувається одночасна 
імпульсація м’язів згиначів і розгиначів, це заважає 
виконати рух правильно та скоординувати м’язові зу-
силля кінцівки. Тому дуже важливо навчити дитину 
з церебральним паралічем розслабляти м’язи-згиначі 
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і збільшити силу м’язів-розгиначів, фактично розви-
ваючи відчуття правильних рухів, м’язових зусиль і 
м’язової координації. [1].

Аналіз літературних джерел дозволив установити, 
що проблема захворювання на ДЦП дуже поширена і 
з кожним роком кількість захворювань зростає, функ-
ціональний стан рухової функції таких дітей є наслід-
ком порушень їх нейрогуморальної регуляції. Тому 
перед сучасними лікарями, реабілітологами, інструк-
торами з фізичної культури постає ціла низка досить 
складних завдань.

Результати досліджень з вивчення особливостей 
формування рухової функції дітей з ЦП, свідчать, що 
корекція функції рівноваги повинна здійснюватись 
постійно засобами ЛФК, створюючи і підтримуючи 
образи правильних рухів, вміння і навички, м’язові 
відчуття як на заняттях у спеціальних лікувальних за-
кладах, так і самостійно дома. Виконуючи аналіз на-
укових праць, можна дійти висновку, що втримання 
рівноваги в процесі самообслуговування і ходьби яв-
ляється одним із кінцевих результатів пристосування 
хворого до життя у суспільстві, тому процесу статич-
ної та динамічної рівноваги відводять значне місце у 
контролі за всіма формами ДЦП [15].

Під стійкістю прийнято розуміти здатність людини 
зберігати стан рівноваги незмінним, незважаючи на 
вплив сил, прагнучих вивести її з цього стану, а також 
швидко і упевнено відновлювати його при зміні поло-
ження тіла [10]. Координація вертикального положен-
ня тіла є своєрідним індикатором здоров'я, функціо-
нального стану організму і фізичної підготовленості 
[3]. При цьому рівновага, як здатність до збережен-
ня стійкості пози, може проявлятися як в статичних, 
так і в динамічних умовах, за наявності опори або в 
безопорному положенні [10]. Відповідно до літера-
турних даних для діагностики та контролю ходьби 
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використовується декілька методів аналізу. Так одним 
із найпростіших і доступних є метод візуального спо-
стереження. Такі засоби, як фото, кіно і відеозйомка 
надійно зайняли місце в розряді методів реєстрації 
всіх рухових характеристик з наступною обробкою на 
комп’ютері всіх біомеханічних характеристик [7].

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури 
з досліджуваної проблеми підтверджує необхідність 
пошуку нових підходів до лікування цієї хвороби.

Робота виконана за планом НДР Чернігівсько-
го державного педагогічного університету імені Т.Г. 
Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є дослідити стан питання корекції 

функції рівноваги у дітей з спастичними формами це-
ребрального паралічу на сучасному етапі.

Результати дослідження.
З різних інформаційних джерел відомо, що тіло 

дитини навіть у момент стояння на ногах у верти-
кальному положенні саме по собі не може знаходи-
тися в стійкій рівновазі, тому що центр тяжіння роз-
ташований високо і несиметрично по відношенню 
до площі опори. Виконання крокових рухів сильно 
ускладнюється спробами втримати рівновагу на кін-
цівках які фактично не можуть вчасно випрямитись 
або зігнутись в тій чи іншій фазі ходьби (враховую-
чи ще і те, що дихання і всілякі активні рухи голови, 
кінцівок і тулуба викликають безперервні зміщення 
ЗЦМ тіла). Для підтримки рівноваги потрібна актив-
на сила, оскільки спеціальних м'язів для підтримки 
пози немає. Вона забезпечується тими ж скелетними 
м'язами (ніг, тазу, спини, шиї), що і рухи у повсякден-
ному житті. При утриманні стійкої рівноваги беруть 
участь переважно низько порогові, повільні і стійкі до 
втоми групи м’язів, їх сила невелика. Для забезпечен-
ня збереження необхідної пози при її відхиленні від 
нормального положення активуються компенсаторні 
механізми позної рухової системи. Ланцюг випрямля-
ючих рефлексів починається з підйому голови і послі-
довної зміни положень тулуба і закінчується віднов-
ленням нормальної пози.

При дослідженні рівноваги у дітей з спастичними 
формами церебрального паралічу на перше місце ви-
ступають основні дефекти, придатні даним формам. 
Головним компонентом, присутнім в усіх спастичних 
формах власне і являється спастика м’язів. Ряд авто-
рів J.W. Lance, (1980), R.T. Katz, W.Z. Rymar, (1989); 
R. Young (1994) визначають спастику, як підвищення 
активності тонічного рефлексу на розтягнення м’яза 
залежно від швидкості його розтягування, як один з 
компонентів пошкодження центрального мотонейро-
на. Спастика – це патологічне підвищення чутливості 
скелетних м’язів на активне або пасивне розтягнення. 
В.В. Польской і В.І. Козявкін [8,12] стверджують, що 
діти з спастичними формами ЦП мають порушення 
вольового контролю над м’язами, підвищення актив-
ності сухожилкових рефлексів, залежність від примі-
тивних рефлексів, порушення реципрокної взаємодії 
м’язів-синергістів і антагоністів. Спастика при ДЦП 
має свої особливості, бо вона включає „постійне” по-
рушення м’язового тонусу, яке власне і викликає ха-
рактерні для ДЦП зміни положення тіла, обмеження 

рухів, типові контрактури і залежно від ступіню де-
фектів, порушення стійкості та рівноваги тіла.

Спастичні форми спостерігаються у більшості 
дітей-інвалідів (70–75 %). Для них характерне підви-
щення м’язового тонусу по типу „складного ножа”, 
високі сухожильні рефлекси з наявністю клонусів, 
позитивні патологічні рефлекси (Бабінського, Рос-
солімо), негативний вплив поверхневих рефлексів, 
втрата вольового контролю над м’язами і диференці-
ація тонких рухів пальців, пригноблення нормальних 
синкінезій і поява патологічних співдружніх рухів. 
Розрізнюють декілька клінічних варіантів спастичної 
форми – тетраплегія, параплегія, геміплегія [11].

Особливістю рухових порушень у дітей з ДЦП 
являється не лише трудність або неможливість ви-
конання рухів, але і слабке їх відчуття, у дитини не 
формуються правильні уявлення про рух, погано роз-
вивається просторово-часова орієнтація. Обмеження 
рухів і типові контрактури, пригноблення нормаль-
них синкінезій і поява патологічних співдружніх ру-
хів, викликаних дуже високою збудливістю нервової 
системи, викликає раннє спрацьовування вроджених 
рефлексів. Це викликає сильні дефекти рухів та не-
можливість втримувати позу у стані рівноваги. Розви-
ток контрактур у хворих з ДЦП може приводити до 
погіршення та втрати навичок рівноваги. Програма 
фізичної реабілітація повинна спрямовувати зусил-
ля на уникнення цього небажаного наслідку хвороби 
шляхом розтягнення спастичних м’язів. Саме тому 
статична і динамічна рівноваги являються одними з 
головних тестів для оцінки стану рухових функцій у 
дітей з церебральними паралічами, а корекція рухо-
вої функції в кінцевому варіанті направлена на ство-
рення умов для максимально стійкого положення тіла 
та втримування рівноваги підчас пересування. Рівень 
виконання цього завдання визначає ступінь соціаль-
ної адаптації дитини у суспільному житті.

На сучасному етапі існує більше ніж 29 методик 
відновлення рухових функцій у дітей з церебральним 
паралічем, розроблених закордонними авторами, а та-
кож 19 – вітчизняними [5]. В більшості, ці методики 
належать до минулого століття але основні принципи, 
викладені в них, являються основними і зараз.

Одними з провідних методик, які активно викорис-
товуються зараз, є нейро-розвиткова терапія (Бобат-
терапія), рефлексна локомоція (Войта-терапія), метод 
динамічної пропріоцептивної корекції з використанням 
рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравітон», 
«Гравистат», використання лікувального навантажу-
вального костюму «Аделі» та електричної стимуляції 
м’язів при ходьбі, костюмів «Спіраль» і «ДК», метод 
штучної корекції рухів за допомогою багатоканальної 
функціональної електричної стимуляції м’язів відпо-
відно до природної програми рухів людини, система 
інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (метод Ко-
зявкіна) та інші методи фізичної реабілітації.

На сучасному етапі світова практика передбачає в 
залежності від віку людини та стану патології, корек-
цію рухових функцій починати з положення лежачи, 
поступово переходячи в положення сидячи і стоячи, 
поступово переходячи до ходьби. Одним з основних 
критеріїв переходу від одного положення до іншого є 
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нормалізація м’язового тонусу і стійке втримання рів-
новаги в цих положеннях.

Нейро-розвитковий підхід Бобатів був спрямований 
на сенсомоторні компоненти м’язового тонусу, реф-
лексів, патологічних рухових моделей, постурального 
контролю, органів почуттів, сприйняття і пам’яті – тоб-
то на ті компоненти, що найбільш ймовірно порушу-
ються при ураженні центральної нервової системи.

Основою підходу було застосування спеціальних 
положень тіла дитини, прийомів догляду за нею, які 
контролювали сенсорні стимули до нервової системи. 
Вони використовувалися як для зниження спастики 
м’язів, патологічних рефлексів і патологічних рухових 
моделей, так і для створення нормального м’язового то-
нусу, реакцій рівноваги і правильних рухових моделей. 
Дитина була порівняно пасивним реципієнтом нейро-
розвиткового лікування. Нормальна послідовність мо-
торного розвитку вважалася одним з основних теоре-
тичних постулатів.

У своїй останній публікації Бобати дійшли висно-
вку, що вони занадто багато уваги приділяли розви-
ткові автоматичних реакцій випрямлення, притриму-
ючись неправильного припущення, що дитина зможе 
спонтанно перенести цей досвід (навичку) на свідомо 
контрольовані рухи. По цьому вони почали більше 
розвивати в дитини можливості самій керувати своїми 
рухами й особливо рівновагою. Вони також дійшли 
висновку, що було помилковим сприяти руховому 
розвитку дитини, жорстко дотримуючись нормальної 
послідовності моторного розвитку.

Принципом Войта-терапії є вплив не тільки на ру-
хову сферу, а й на все тіло – на сенсорну, вегетативну 
та психічну системи. При проведенні терапії спостері-
гаються зміни частоти пульсу, дихання та кров’яного 
тиску. Основним завданням методики є формування 
рухових навичок, відповідних віку дитини. Для вирі-
шення цього завдання використовують рефлекси по-
взання і перевертань. Їхні основні методичні прийоми 
направлені на управління тілом в цілому, його верти-
калізацію та можливість руху вперед.

Практичним результатом Войта-терапії є форму-
вання правильних рухових навичок. Ефективність те-
рапії визначається за допомогою Войта-діагностики 
та клінічних даних і залежить від терміну розпочатого 
лікування, «зрілості» функціональних систем нерво-
вої системи та ступеню й стадії розладів у руховій 
сфері. Лікування за методом Войта дає можливість 
розпочати лікування рухових розладів з періоду но-
вонародженості. Найбільша ефективність лікування 
досягнута після попереднього ознайомлення батьків з 
методикою та їх достатньою психологічною підготов-
кою при власноручному довготривалому безперерв-
ному виконанні методики лікування.

Таким чином фізична реабілітація при лікування 
ДЦП починається переважно ще у перші роки жит-
тя дитини, відразу після встановлення діагнозу. При 
цьому застосовують комплекси вправ, спрямовані на 
дві важливі цілі – не допустити ослаблення та атрофії 
м’язів внаслідок недостатнього їхнього використання 
та уникнути контрактури, при яких напружені м’язи 
стають малорухомими та фіксуються в патологічному 
положенні.

В сучасній фізичній реабіліталогії для корекції 
фізичних вад у дітей з церебральним паралічем ви-
користовують як стандартні методи і методики корек-
ції (лікувальну гімнастику, вправи у воді, іпорерапію, 
різні види масажу, лікування положенням та допоміж-
ні – тренажерні пристрої і працетерапія [1,2,9]) так і 
нововведені (використання спеціальних навантажу-
вальних костюмів [6,14]).

Метод динамічної пропріорецептивної корекції з 
використанням ЛК «Адели» і «Гравистат» запропоно-
ваний професором К. А. Семеновой в 1993 році [14].

Лікувальний костюм (ЛК) «Гравистат» має ряд 
елементів, відсутніх в ЛК «Адели». ЛК «Гравистат» 
містить опорно-постановочний бандаж для грудної 
частини тулуба і плечового поясу, а також фіксатори 
попереку, коліна і гомілковостопного суглоба, бандаж 
стопи і устілки супінатори. ЛК містить постановоч-
ні елементи, виконані у вигляді еластичних пластин, 
здатних фіксуватися до різних деталей костюма.

ЛК «Гравистат» дозволяє створити еластичний 
фіксувальний каркас (із збереженням функції руху) 
для тіла або окремих його частин, зменшивши при 
цьому розслаблених суглобів (гомілковостопного і ко-
лінного), забезпечити активну діяльність м'язів стопи 
і правильнішу її постановку. Модульний принцип по-
будови ЛК «Гравистат» дозволяє створити індивіду-
альний невролого-ортопедичний рецепт апарату, від-
повідний певному хворому, розраховувати і дозувати 
навантаження, перерозподіляти його між руховими 
сегментами, включати в конструкцію різні ортези.

Пристрій забезпечує дозоване компресійне наван-
таження, спрямоване уздовж довгої осі тіла і корекцію 
положення окремих рухових сегментів тіла, а також 
дозволяє понизити початково високий м'язовий тонус. 
Під впливом пристрою розвиваються рухи, емоційно-
вольова сфера, покращується мислення, пам'ять і мова 
пацієнтів.

Лікувальний навантажувальний костюм «Аделі», 
як ортопедичний апарат сприяє одномоментній корек-
ції пози тулуба і нижніх кінцівок, виведенню сугло-
бів у максимально можливе фізіологічне положення, 
виконуючи функції еластичного фіксуючого каркаса. 
Впливає на усунення сколіотичної постави, гіперлор-
дозу і кіфозу, патологічних згинальних установок у 
кульшових, колінних та гомілковостопних суглобах.

Як навантажувальний костюм він допомагає гасити 
патологічні рефлекси і дозволяє дати дозоване наван-
таження на необхідні м’язи, підсилюючи вплив ліку-
вальних гімнастичних вправ. Зближаючи зі значним 
навантаженням суглобні поверхні, навантажуючи або 
розтягуючи необхідні м’язи, костюм різко підсилює 
фізіологічно необхідний пропріоцептивний вплив на 
центральну нервову систему, яка отримує потужний ім-
пульс інформації про набуття правильної пози тулуба і 
кінцівок, можливості правильно стояти і ходити, робити 
фізичні вправи (нормалізація статики і кінетики). При 
цьому придушуються і практично зникають гіперкінези 
м’язів, включаючи гіперкінези мовної та мімічної мус-
кулатури обличчя, різко поліпшуючи мову дитини.

Рефлекторно-навантажувальний пристрій «Гра-
вітон» складається з системи еластичних тяг і зби-
рається із комплектуючих індивідуально для кож-
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ного пацієнта, відповідно до завдання корекції його 
патологічної пози. Тяги закріплюються у противазі 
на передній та задній поверхні тіла, задають дозова-
не компресійне навантаження вздовж тіла, яке діє на 
м’язи-антагоністи тулуба і нижніх кінцівок, ротаційні 
(які мають здатність обертатися) еластичні тяги кори-
гують положення рухових сегментів тіла пацієнта. Все 
це приводить до виникнення сильного, спрямованого 
в центральну нервову систему інформаційного пото-
ку від рецепторів м’язів, суглобів та зв’язок. Генера-
лізована дія корегованої пропріорецепції приводить 
до нормалізації тонусу м’язів і траєкторних характе-
ристик загального центру мас, пригнічення патологіч-
них м’язових синергій та гіперкінезів, розвитку по-
стуральних рефлексів. Внаслідок чого при активних 
рухах пацієнта відбувається закріплення правильної 
пози і фізіологічних форм руху на рівні ЦНС [6].

Тренажер Гросса може бути використаний для 
створення варіативних (від полегшених до наванта-
жень) умов і страховки при реабілітації після травм, 
захворювань опорно-рухового апарату ДЦП. Принци-
пова новизна в пристрої тренажера Гросса полягає в 
тому, що він забезпечує вертикальне положення тіла 
при будь-якій діяльності, будь то фізичні вправи, по-
бутові життєво необхідні рухи, спортивні заняття Він 
дозволяє знімати навантаження з опорно-рухового 
апарату, забезпечує страховку, знімає синдром страху, 
тренує просторову орієнтацію. Тренажер дозволяє від-
новлювати рухливість після важких спинномозкових 
травм, різних захворювань опорно-рухового апарату і 
ДЦП, навчати хворого довільним рухам і статиці, а та-
кож вирішувати часткові завдання: розслабляти м'язи 
за наявності гіпертонусу і гіперкінезу; стимулювати 
функції ослаблених м'язів і забезпечувати нормальну 
рухливість в суглобах; сприяти розвитку настановних 
рефлексів, що забезпечують присідання, сидіння, сто-
яння. Можливо застосовувати вправи з тренажером, 
спрямовані на розвиток моторики і стабілізацію від-
чуття опори, а також на активізацію рухливості су-
глобів і стимуляцію м'язів. При недостатній функції 
м'язів створюються полегшені умови для їх роботи, 
і одночасно тренажер оберігає хворого від можливо-
го падіння і травм. Використовується для формуван-
ня природної схеми руху і положень тіла, тобто тих 
основ управління рухами, які недоступні хворому з 
патологією м'язового тонусу. Застосування тренажера 
Гросса в басейні дозволяє розширити спектр водних 
вправ і збільшити міру контролю [4].

До складу устаткування «сенсорної кімнати» вхо-
дять: «сухий» басейн; гідроматрац з підігріванням; 
водяні циліндри заввишки від підлоги до стелі, за-
безпечені особливим пристроєм, що забезпечує вер-
тикальні пасажі різнокаліберних і різноколірних пові-
тряних пухирів в рідкому середовищі; стереоскопічне 
мобільне панно з картинками, що міняються; стенд 
для вироблення навичок активності і стимуляції так-
тильної чутливості, забезпечений пучком світлопро-
водів з оптичних волокон, що міняють своє забарв-
лення безпосередньо в руках у дитини. Обстановка 
«сенсорної кімнати» занурює дитину в атмосферу 
гри, будить позитивну мотиваційну настроєність на 
активне виконання того або іншого реабілітаційного 

завдання. Вона створює умови для руйнування існу-
ючих порочних функціональних систем і формування 
нових, більш фізіологічних.

До методів сенсорної корекції відноситься звуковий 
промінь (англ. sound beem). Тренажер, що впливає на 
пацієнта за принципом зворотного зв'язку, допомагає 
створити ігрову ситуацію. Дитина перемикає свідомість 
з нудних рухових вправ на активний інтерес до забав-
ного атракціону і самостійно контролює правильність 
своїх дій за допомогою слухового аналізатора [13].

Методика Козявкіна (система інтенсивної нейро-
фізіологічної реабілітації, СІНР) – високоефективна 
технологія лікування пацієнтів з дитячим церебраль-
ним паралічем, остеохондрозом, наслідками травм і 
органічного ураження нервової системи [9].

В основі системи реабілітації лежить полімодальний 
підхід із застосуванням різнобічних методів впливу на 
пацієнта. Основним компонентом методики є біомеха-
нічна корекція хребта та великих суглобів, у поєднанні 
з комплексом лікувальних заходів: рефлексотерапією, 
лікувальною фізкультурою, системою масажу, ритміч-
ною гімнастикою, механотерапією та апітерапією.

Для формування правильного стереотипу рухів ви-
користовується програма біодинамічної корекції рухів 
з застосуванням костюму «Спіраль». Важливо вказа-
ти, що ця система не є альтернативною до існуючих 
методів реабілітації, вона лише доповнює та суттєво 
розширює ефективність застосування існуючих мето-
дів відновного лікування.

В.О. Качесов [6] вказує, що останнім часом розро-
блений і успішно застосовується принципово новий 
пристрій для реабілітації дітей із ДЦП – костюм „ДК”. 
Суть цього пристрою, виконаного у вигляді напівком-
бінезона, полягає в тім, що при його використанні не 
тільки можна корегувати поставу дитини, але й вико-
ристати його як тренажер для формування будь-яких 
рухових навичок хворого. Принципова відмінність 
цього пристрою від всіх запропонованих раніше лі-
кувальних костюмів-коректорів у тому, що пристрій 
здійснює саме поперемінну тракцію, дистракцію й 
корекцію хребетного стовпа і кінцівок відповідно до 
рухів дитини. Модульний тип костюма „ДК” дозволяє 
використати його для корекції будь-яких рухових по-
рушень і поступового виправлення кісткових дефор-
мацій. Костюм „ДК” дозволяє ставити у вертикальне 
положення навіть дітей з тетраплегіями й навчати їх 
ходьбі. Пристрій легко одягається на дитину, простий 
у керуванні й не вимагає спеціальних знань.

Привертають увагу дослідження С.А. Холодова 
[15]. Досліджуючи проблему формування навичок 
ходьби у дітей дошкільного віку зі спастичними фор-
мами дитячого церебрального паралічу, обґрунтував 
й експериментально довів ефективність методики ди-
ференційованої поетапної корекції порушень ходьби в 
процесі її формування в дітей дошкільного віку зі спас-
тичними формами ДЦП, нездатних до самостійного 
пересування, адаптував спеціальні засоби (тренажерні 
конструкції) і методики їх використання до рухових 
можливостей кожної дитини із ДЦП; дотримання по-
слідовності виконання вправ на тренажері з урахуван-
ням основних етапів формування рухового розвитку 
дитини – його “еволюційної послідовності”, від “ле-
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жачого” основного рухового режиму до “стрибково-
го”. Він запропонував використовувати тренажерні 
конструкції відповідно до трьох ступенів важкості 
рухових порушень: легкого, середнього і важкого, 
при цьому враховути застосування тренажерів за го-
ризонтальним, горизонтально-вертикальним і верти-
кальним методичними рівнями. Його методика також 
передбачає використання конструкцій від мікрорівня 
(розв’язання локальних рухових завдань) до розвитку 
фізичних здібностей.

Висновки.
Вивчення літературних джерел дозволило встано-

вити, що більшість авторів виділяють чинники, які 
впливають на стійкість пози, такі як величина опорної 
поверхні, положення ЗЦМ тіла, міра використання 
автоматичних механізмів підтримки пози, віковий рі-
вень, в якому можлива підтримка пози, міра участі і 
взаємодія сенсорних систем [3].

Основною проблемою розвитку функції рівноваги 
у дітей з спастичними формами церебрального пара-

лічу є спастичність м’язів певної ділянки або всього 
тіла дитини. Напруження спастичних м’язів призво-
дить до скорочення всіх навколишніх груп м’язів і 
втрати рівноваги. Таким чином для покращення функ-
ції рівноваги дитини з ДЦП, фізична реабілітація має 
бути спрямована на розвиток уміння довільно розсла-
бляти скелетну і дихальну мускулатуру.

 Системне поєднання різних підходів до засто-
сування методик лікувальної фізичної культури та 
сучасних технологій: тренажер Гросса, комплексна 
«Сенсорна кімната», лікувальні костюми «Адель» і 
«Гравистат», «Гравитон» «Спіраль», костюм «ДК», 
іпотерапія, дельфінотерапія позитивно впливають на 
розвиток нових тілесних відчуттів та узгодженість і 
координацію рухів, а також в цілому на функцію рів-
новаги, рівень фізичного розвитку і рухової активнос-
ті дітей з дитячим церебральним паралічем.

Наступні дослідження припускається провести в на-
прямі вивчення проблем контролю функції рівноваги у 
дітей з спастичними формами церебрального паралічу.

Література:
Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные 1. 
параличи. – К.: Здоров’я, 1988. – С. 328.
Богданов О. В. Структурно-функциональное созревание мозга, 2. 
проблема ранней диагностики двигательных нарушений и их кор-
рекция приемами функционального биоуправления // Проблемы 
медицины и биологии сегодня и завтра: Тезисы доклада научной 
конференции – Л., 1990. – С. 13-14.
Болобан В.Н., Мистулова Т.Е. Стабилография: достижения и 3. 
перспективы // Наука в олимпийском спорте/ Спец. Выпуск ГНИ-
ИФК, 2000.-С.5-13.
Гросс Н.А. Современные комплексные методики физической реа-4. 
билитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
– М.: Советсткий спорт, 2005. – 235 с.
Гудзій О. Існуюча практика застосування засобів фізичного ви-5. 
ховання для усунення наслідків ДЦП // Молода спортивна наука 
України: Збірник наукових статей з галузі фізичної культури та 
спорту. – Львів: ЛДІФК, 2001. – Випуск 5. – Т 2. – С. 195-198.
Качесов В.А. Основы интенсивной реабилитологии. ДЦП. – С.-6. 
Петербург: ЕЛБИ, 2003. – 112 с.
Кашуба В.А. Биомеханика осанки. Монографія. – К.: Науковий 7. 
світ, 2002. – 278 с.
Козявкин В.И. и др. Детские церебральные параличи: медико-8. 
психологические проблемы. – Львів: Украинские технологии, 
1999. – 142 с.
Козявкін В.І., Качмар О.О. Методи оцінки ефективності медичної 9. 
реабілітації в системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації 
// Український медичний часопис. – К.: «Видавництво Фенікс», 
2003. – №3. – С.61-66.
Коренбергг В.Б. Проблема анализа сохранения устойчивости тела 10. 
человека // Международный конгресс «Человек в мире спорта». – 
Москва: Физкультураи спорт, 1998.-Т.1. – С.54-55.
Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным 11. 
параличом. Младенческий, ранний и дошкольный возраст. — М.: 
Просвещение, 2006. – 215 с.
Польской В.В. О некоторых предпосылках нарушений статики и 12. 
локомоции у детей первых двух лет жизни, страдающих детским 
церебральным параличом. – М.: ВНИИФК, 2000. – 36 с.
Приходько О.Г. Полифункциональная среда сенсорной комнаты 13. 
как средство коррекционно-развивающей работы с детьми с дви-
гательной патологией / Приходько О. Г., Белякова Ю. Ю. // Лого-
пед в дет. саду. – 2007. – № 7. – С. 36-39.
Семенова К.А., Мастюкова Е.М., Смуглин М.Я. Клиника и реа-14. 
билитационная терапия детей с церебральным параличом. — М.: 
Просвещение, 2005. – 320 с.
Холодов С.А. Формирование навыков ходьбы у детей дошкольного воз-15. 
раста со спастическими формами детского церебрального паралича : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук.: спец.  13.00.03 
„Корекційна педагогіка” / С.А. Холодов. – Одесса, 2006. – 20 с.

Информация об авторе:
Железный Максим Николаевич

zelezny_mn@mail.ru
Черниговский национальный педагогический  

университет имени Т.Г. Шевченко
ул. Гетьмана Полуботка 53, г. Чернигов, 14013, Украина

Поступила в редакцию 09.12.2011г.

References:
Badalian L.O., Zhurba L.T., Timonina O.V. 1. Detskie cerebral'nye 
paralichi [Children cerebral palsy], Kiev, Health, 1988, p. 328.
Bogdanov O. V. 2. Problemy mediciny i biologii segodnia i zavtra 
[Problems of medicine and biology today and tomorrow], Leningrad, 
1990, pp. 13-14.
Boloban V.N., Mistulova T.E. 3. Nauka v olimpijskom sporte [Science in 
Olympic Sport], GNIIPC Publ., 2000, pp. 5-13.
Gross N.A. 4. Sovremennye kompleksnye metodiki fizicheskoj reabilitacii 
detej s narusheniem oporno-dvigatel’nogo apparata [Modern 
complex methods of physical rehabilitation with locomotor apparatus 
abnormality], Moscow, Soviet sport, 2005, 235 p.
Gudzij O. 5. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport science of 
Ukraine], 2001, vol.5, pp. 195-198.
Kachesov V.A. 6. Osnovy intensivnoj reabilitologii [Basis of intensive 
rehabilitation], Saint Petersburg, 2003, 112 p.
Kashuba V.A. 7. Biomekhanika osanki [Posture biomechanics], Kiev, 
Scientific world, 2002, 278 p.
Koziavkin V.I. i dr. 8. Detskie cerebral’nye paralichi: mediko-
psikhologicheskie problemy [Child cerebral palsy: medicine and 
psychological problems], Lviv, Ukrainian technologies, 1999, 142 p.
Koziavkin V.I., Kachmar O.O. 9. Ukrayins’kij medichnij chasopis [Ukraine 
medicine periodical], Kiev, Fenix Publ., 2003, vol.3, pp.61-66.

Korenbergg V.B. 10. Problema analiza sokhraneniia ustojchivosti tela 
cheloveka [Problem of analysis of maintenance of stability of human 
body], Moscow, Physical culture and sport, 1998, vol.1, pp.54-55.

Mastiukova E.M. 11. Fizicheskoe vospitanie detej s cerebral’nym 
paralichom [Physical education of children with a cerebral paralysis], 
Moscow, Education, 2006, 215 p.

Pol’skoj V.V. 12. O nekotorykh predposylkakh narushenij statiki i 
lokomocii u detej pervykh dvukh let zhizni, stradaiushchikh detskim 
cerebral’nym paralichom [About some pre-conditions of violations 
of statics and locomotions of children of the first two years of life, 
suffering child’s cerebral paralysis], Moscow, 2000, 36 p.

Prikhod’ko O.G., Beliakova Iu. Iu. 13. Logoped v detskom sadu [A 
speech therapist in kindergarten], 2007, vol.7, pp. 36-39.

Semenova K.A., Mastiukova E.M., Smuglin M.IA. 14. Klinika i 
reabilitacionnaia terapiia detej s cerebral’nym paralichom [Clinic 
and rehabilitation therapy of children with a cerebral paralysis], 
Moscow, Education, 2005, 320 p.

Kholodov S.A. 15. Formirovanie navykov khod’by u detej doshkol’nogo 
vozrasta so spasticheskimi formami detskogo cerebral’nogo paralicha 
[Forming of skills of walking for children of preschool age with the 
spastic forms of child’s cerebral paralysis], Cand. Diss., Odessa, 
2006, 20 p.

Information about the author:
Zelezniy M.N.

zelezny_mn@mail.ru
Chernigov National Pedagogical University named after Shevchenko

Getmana Polubotka str. 53, Chernigov, 14013, Ukraine
Came to edition  09.12.2011.



45

2012

02
Дослідження ефективності методики лікувальної гімнастики 

при інфільтративному туберкульозі легенів  
за показниками зовнішнього дихання

Калмикова Ю.С., Калмиков С.А.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто результати досліджен-
ня функції зовнішнього дихання 
хворих на інфільтративний ту-
беркульоз легень з метою оцінки 
вентиляційної здатності легень, а 
також наявності і ступеня венти-
ляційних порушень. Вказано на 
необхідність вивчення результатів 
дослідження функції зовнішнього 
дихання у даної категорії хворих 
з метою своєчасної корекції вияв-
лених порушень. Встановлено, що 
лікувальна гімнастика з застосу-
ванням фізичних вправ з елемен-
тами йогівських асан, в чергуванні 
з йогівськими дихальними впра-
вами, а також регламентованих 
дихальних вправ з урахуванням 
тонусу симпатичного та парасим-
патичного відділів вегетативної 
нервової системи і дозованої ходь-
би є ефективною та достовірно по-
кращує функціональні показники 
зовнішнього дихання.

Калмыкова Ю.С., Калмыков С.А. Исследо-
вание эффективности методики лечебной 
гимнастики при инфильтративном тубер-
кулезе легких по показателям внешнего 
дыхания. Рассмотрены результаты исследо-
вания функции внешнего дыхания больных 
инфильтративным туберкулезом легких с 
целью оценки вентиляционной способности 
легких, а также наличия и степени вентиля-
ционных нарушений. Указана необходимость 
изучения результатов исследования функции 
внешнего дыхания у данной категории боль-
ных с целью своевременной коррекции выяв-
ленных нарушений. Установлено, что лечеб-
ная гимнастика с применением физических 
упражнений с элементами йоговских асан, 
в сочетании с йоговскими дыхательными 
упражнениями, а также регламентированных 
дыхательных упражнений с учетом тонуса 
симпатичного и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы и дозирован-
ной ходьбы является эффективной и досто-
верно улучшает функциональные показатели 
внешнего дыхания.

Kalmykova Y.S., Kalmykov S.A. 
The effectiveness study of the 
physiotherapy techniques with 
infiltrative pulmonary tuberculosis 
using external respiration indicators. 
The results of the study of respiratory 
function of patients with infiltrative 
pulmonary tuberculosis to assess the 
ventilation ability of the lungs, as well as 
the presence and degree of ventilation 
violations. Indicated the need to examine 
the results of studies of lung function 
in these patients in order to timely 
correction of violations. It is established 
that therapeutic exercises with financial 
astrophysical exercises with elements 
of yoga postures, combined with 
yogic breathing exercises, as well as 
regulated breathing exercises, taking 
into account the tone of the sympathetic 
and parasympathetic nervous systems 
and measured distance is an effective 
and significantly improves functional 
indices of external respiration.

Ключові слова:
функція зовнішнього дихання, спі-
рографія, туберкульоз легень, 
лікувальна гімнастика, йогівські 
асани.

функция внешнего дыхания, спирография, 
туберкулез легких, лечебная гимнастика, 
йоговские асаны.

pulmonary function, spirography, 
pulmonary tuberculosis, gymnastics, 
yoga asanas.

Вступ.1

Серед лікувальних чинників при терапії 
туберкульозу легенів велике значення має фізична 
активність, яка надає багатобічну оздоровчу дію 
за рахунок підвищення функціональної активності 
різних органів і систем людини [1,2,3].

Оцінка діяльності та функціональних резервів сис-
теми дихання у хворих на туберкульоз легень важли-
ва, як для раннього розпізнавання початкових проявів 
дихальної недостатності, так і для визначення ступеня 
функціональних порушень та контролю за проведеним 
лікуванням і фізичною реабілітацією. Крім того, функ-
ціональні методи діагностики мають важливе значення 
при відборі хворих для хірургічного втручання, експер-
тизи працездатності та вибору методів функціонально-
відновлювального лікування. До обов'язкових функці-
ональних методів дослідження у фтизіатрії відносять 
спірометрію та спірографію, які дозволяють оцінюва-
ти вентиляційну здатність легень, а також виявити на-
явність ступінь вентиляційних порушень [7,9].

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: оцінити ефективність методи-

ки лікувальної гімнастики у хворих на інфільтратив-
ний туберкульоз легень за показниками функціональ-
ного стану дихальної системи 

Методи дослідження: дослідження функціональ-
ного стану дихальної системи проводилось за до-
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помогою спірографії. Дослідження проводилися на 
апаратно-програмному комплексі СПІРОКОМ (На-
ціональний аерокосмічний університет «ХАІ», НТЦ 
радіоелектронних медичних приборів і технологій 
«ХАІ-МЕДИКА», Харків). Дослідження проводилися 
в першій половині дня, у вертикальному положенні 
грудної клітки хворого. Вимірювання проводилися 
згідно інструкції з експлуатації прикладеної до апа-
рату СПІРОКОМ. Для кожного пацієнта автоматично 
обчислювалися належні та фактичні параметри функ-
ції зовнішнього дихання. Оцінка результатів проводи-
лася за сучасними методиками [6].

Ми досліджували такі показники функціональ-
ного стану дихальної системи: легеневі об’єми – ди-
хальний об’єм (ДО), життєву ємність легень (ЖЄЛ); 
вентиляцію легень: частоту дихання (ЧД), хвилинний 
об'єм дихання (ХОД), максимальну вентиляцію легень 
(МВЛ), та вивчали показники бронхіальної прохід-
ності: форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ), об-
сяг форсованого видиху за 1 с (ОФВ1), та максимальна 
об’ємна швидкість дихання під час вдиху та видиху, 
та порівнювали НЖЄЛ з ФЖЄЛ [5,7,9].

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лося у Харківському обласному протитуберкульоз-
ному диспансері №1. Під нашим спостереженням 
перебувало 127 чоловіків зрілого віку, хворих на ін-
фільтративний туберкульоз легенів. Вони були довіль-
но розділені на дві групи: основну групу – 62 хворих 
і контрольну групу – 55 хворих. Крім того, хворі були 
розподілені на дві вікові групи з урахуванням анатомо-
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фізіологічних особливостей і вікової періодизації: 
перший зрілий вік (22-35 років) і другий зрілий вік 
(36-60 років) [4].

Результати дослідження.
Первинне дослідження функціонального стану ди-

хальної системи проводилось на 1-3 день перебування 
хворого у диспансері. 

Проведене нами первинне дослідження функці-
онального стану дихальної системи показало, що 
внаслідок розвитку специфічного інфільтративно-
ексудативного процесу в легенях, загальної інтоксика-
ції, рефлекторного щадіння грудної клітки в обстеже-
них хворих спостерігалось зниження усіх показників 
функції зовнішнього дихання. Як видно з таблиці 1, 
у чоловіків основної та контрольної групи першого 
та другого зрілого віку показники легеневих об’ємів 
та показники легеневої вентиляції (ЖЄЛ, МВЛ, ДО, 
ХОД, Vвд., Vвид.) були зниженими. 

При порівнянні належної ЖЄЛ (НЖЄЛ) з фактич-
ною ЖЄЛ (ФЖЄЛ) у хворих основної та контрольної 
групи ми виявили зниження ФЖЄЛ, що є наслідком 
зменшення кількості функціонуючої легеневої тка-
нини внаслідок розвитку специфічного патологічно-
го процесу, тобто внаслідок розвитку рестриктивних 
порушень [5]. Так, зменшення ФЖЄЛ в порівнянні з 
НЖЄЛ спостерігалось в основній групі у 91,3% хво-
рих І зрілого віку та у 71,8% хворих ІІ зрілого віку 
(рис. 1). При обстеженні хворих контрольної групи 
зменшення ФЖЄЛ в порівнянні з НЖЄЛ спостеріга-
лась у 80,9% осіб І зрілого віку і у 70,6% осіб ІІ зріло-
го віку (рис. 2).

Лікувальна гімнастика проводилась впродовж 6 
місяців, причому хворі основної групи займалися за 
авторською методикою, а хворі контрольної – за за-

гальноприйнятою методикою [5, 8]. Застосування ме-
тодики лікувальної гімнастики, основою якої є фізич-
ні вправи з елементами йогівських асан, йогівських 
дихальних вправ та дозованої ходьби сприяло норма-
лізації та підвищенню показників легеневих об’ємів 
та легеневої вентиляції. 

Як видно з таблиці 2, у чоловіків основної групи 
обох вікових груп достовірно знизилися показники 
ЧД до 16,78±0,17 дих. рух.*хв-1 у чоловіків першого 
зрілого віку та до 18,54±0,16 у чоловіків другого зрі-
лого віку при повторному обстеженні. При повторно-
му обстеженні ми спостерігали достовірне збільшен-
ня показників ЖЄЛ у обстежених чоловіків основної 
групи. Відмічалось більш виражене збільшення ЖЄЛ 
у чоловіків першого зрілого віку внаслідок відсутності 
вікових змін: при первинному обстеженні – 3,29±0,02 
л, при повторному – 3,52±0,02 л (р<0,05). 

У зв’язку зі зменшенням патологічного процесу в 
легенях та застосування повного йогівського дихан-
ня у сполученні з дозованою ходьбою покращилися 
показники легеневої вентиляції: ХОД та МВЛ. Хви-
линний об’єм дихання у чоловіків віком 22-35 років 
збільшився з 6,57±0,04 л при первинному обстеженні 
до 6,77±0,02 л при повторному обстеженні, у чолові-
ків другого зрілого віку – з 6,38±0,04 л до 6,64±0,04 л 
відповідно. Збільшилися також показники легеневих 
об’ємів та показники механіки дихального акту (ДО, 
ОФВ1, форсована ЖЄЛ) та  швидкість вдиху та види-
ху. У чоловіків контрольної групи ЧД також знизилася 
і стала наближатися до норми (р<0,05) (табл. 3). 

У чоловіків другого зрілого віку статистично зна-
чущі позитивні зміни при повторному обстеженні ми 
відмітили серед показників легеневих об’ємів (ДО, 
ЖЄЛ), інтенсивності легеневих об’ємів (ХОД, МВЛ) 

Таблиця 1
Спірографічні показники чоловіків основної та контрольної груп при первинному обстеженні (М±m)

Показники Вік,
роки

Групи обстежених
t рОГ, n=62 КГ, n=55

1 2 3 4 5 6
Чоловіки (22-35 р.: ОГ – n=23, КГ – n=21, 36-60 р.: ОГ – n=39, КГ – n=34)

ЧД, дих. рух.*хв.-1 22-35
36-60

18,78±0,24
20,13±0,21

18,67±0,42
19,82±0,21

0,24
1,03

>0,05
>0,05

ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,29±0,02
3,22±0,09

3,22±0,11
3,16±0,07

0,63
0,47

>0,05
>0,05

ОФВ1, л за першу с 22-35
36-60

3,03±0,03
2,70±0,07

2,99±0,03
2,72±0,07

0,64
0,18

>0,05
>0,05

Форсована ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,08±0,03
2,84±0,09

3,06±0,16
2,76±0,08

0,14
0,69

>0,05
>0,05

МВЛ, л*хв.-1 22-35
36-60

70,34±0,47
68,21±0,66

70,12±0,64
66,32±1,18

0,27
1,39

>0,05
>0,05

ХОД, л*хв.-1 22-35
36-60

6,57±0,04
6,38±0,04

6,57±0,02
6,34±0,05

0,09
0,64

>0,05
>0,05

ДО, мл 22-35
36-60

373,26±2,31
346,74±4,05

370,09±2,42
348,97±2,88

0,95
0,45

>0,05
>0,05

V вд., л*с-1 22-35
36-60

3,42±0,02
3,38±0,02

3,43±0,01
3,37±0,01

0,65
0,68

>0,05
>0,05

V вид., л*с-1 22-35
36-60

3,25±0,02
3,24±0,01

3,27±0,01
3,23±0,01

1,02
0,35

>0,05
>0,05
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Таблиця 2

Динаміка показників дихальної системи у чоловіків основної групи  при повторному обстеженні (М±m)

Показники Вік,
роки

Періоди обстеження
t рПервинне  

обстеження
Повторне 

обстеження
Основна група (22-36 р.: n=23, 36-60 р.: n=39)

ЧД, дих. рух.*хв.-1 22-35
36-60

18,78±0,24
20,13±0,21

16,78±0,17
18,54±0,16

10,06
9,29

<0,05
<0,05

ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,29±0,02
3,22±0,09

3,52±0,02
3,46±0,08

17,71
9,49

<0,05
<0,05

ОФВ1, л 22-35
36-60

3,03±0,03
2,70±0,07

3,31±0,04
2,99±0,07

11,85
9,63

<0,05
<0,05

Форсована ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,09±0,04
2,84±0,09

3,46±0,02
3,02±0,08

13,14
9,43

<0,05
<0,05

МВЛ, л*хв.-1 22-35
36-60

70,34±0,47
68,21±0,66

76,08±0,35
71,79±0,64

12,76
13,68

<0,05
<0,05

ХОД, л*хв.-1 22-35
36-60

6,57±0,04
6,38±0,04

6,77±0,02
6,64±0,04

8,45
11,86

<0,05
<0,05

ДО, мл 22-35
36-60

373,26±2,31
346,74±4,05

439,70±3,19
414,49±10,50

17,99
7,19

<0,05
<0,05

V вд., л*с-1 22-35
36-60

3,42±0,02
3,38±0,02

3,62±0,02
3,56±0,01

9,06
12,69

<0,05
<0,05

V вид., л*с-1 22-35
36-60

3,25±0,02
3,24±0,01

3,52±0,02
3,49±0,01

12,73
15,70

<0,05
<0,05

Таблиця 3
Динаміка показників дихальної системи у чоловіків контрольної групи  при повторному обстеженні (М±m)

Показники Вік,
роки

Періоди обстеження
t рПервинне  

обстеження
Повторне 

обстеження
Контрольна група (22-36 р.: n=21, 36-60 р.: n=34)

ЧД, дих. рух.*хв.-1 22-35
36-60

18,67±0,42
19,82±0,21

18,14±0,39
19,18±0,19

3,99
6,94

<0,05
<0,05

ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,22±0,11
3,16±0,07

3,26±0,11
3,19±0,07

3,97
3,39

<0,05
<0,05

ОФВ1, л 22-35
36-60

2,99±0,03
2,72±0,07

3,15±0,05
2,75±0,07

2,70
3,45

<0,05
<0,05

Форсована ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,06±0,16
2,76±0,08

3,11±0,15
2,78±0,08

3,20
1,86

<0,05
<0,05

МВЛ, л*хв.-1 22-35
36-60

70,12±0,64
66,32±1,18

71,54±0,68
67,71±1,07

4,26
4,34

<0,05
<0,05

ХОД, л*хв.-1 22-35
36-60

6,57±0,02
6,34±0,05

6,59±0,02
6,39±0,10

3,72
0,52

<0,05
>0,05

ДО, мл 22-35
36-60

370,10±2,42
348,97±2,88

378,33±2,91
362,12±3,07

3,85
4,54

<0,05
<0,05

V вд., л*с-1 22-35
36-60

3,43±0,01
3,37±0,01

3,49±0,01
3,42±0,01

4,92
8,79

<0,05
<0,05

V вид., л*с-1 22-35
36-60

3,27±0,01
3,24±0,01

3,43±0,01
3,32±0,01

9,70
10,18

<0,05
<0,05

та показників механіки дихального акту (форсована 
ЖЄЛ, ОФВ1, V вд., V вид.). 

Порівняльна характеристика функціональних по-
казників дихальної системи чоловіків свідчила про те, 
що в основній групі вони були достовірно кращими, 
ніж в контрольній групі, незалежно від віку чоловіків 
(р<0,05), що ми пояснюємо більш ефективним впли-
вом розробленої нами комплексної програми фізич-
ної реабілітації на стан дихальної системи пацієнтів 
основної групи (див. табл. 4). 

Для оцінки функціонального стану дихальної 
системи ми порівнювали процентне співвідношення 
ФЖЄЛ і НЖЄЛ хворих основної та контрольної груп 
до і після застосування комплексної програми фізич-
ної реабілітації. 

При порівнянні НЖЄЛ з фактичною ЖЄЛ у чоло-
віків І зрілого віку основної групи ми виявили збіль-
шення кількості хворих з нормальною ФЖЄЛ з 8,7% 
до 13,0% (на 4,3%). 

У чоловіків основної групи старшого віку теж 
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 А        Б

Рис. 1. Показники ФЖЄЛ (%) при первинному обстеженні у чоловіків ОГ та КГ  
А – чоловіки 22-35 років; Б – чоловіки 35-60 років

 А        Б

Рис. 2. Показники ФЖЄЛ (%) при первинному обстеженні у чоловіків КГ  
А – чоловіки 22-35 років; Б – чоловіки 35-60 років

спостерігалось збільшення нормальних показників 
ФЖЄЛ з 28,2% до 41,0% (на 12,8%) (рис. 3).

Кількість чоловіків контрольної групи І зрілого 
віку з нормальними показниками ФЖЄЛ залиши-
лась на колишньому рівні (19,0%), а кількість чоло-
віків контрольної групи ІІ зрілого віку з нормальними 
показниками ФЖЄЛ зменшилось з 29,4% до 17,7%  
(рис. 4). 

Висновки.
Внаслідок застосування фізичних вправ з еле-

ментами йогівських асан, в чергуванні з йогівськими 
дихальними вправами, а також регламентованих ди-
хальних вправ з урахуванням тонусу симпатичного 

та парасимпатичного відділів вегетативної нервової 
системи і дозованої ходьби у хворих основної групи 
на відміну від контрольної достовірно покращили-
ся показники легеневої вентиляції: хвилинний об’єм 
дихання та максимальна вентиляція легень. Збільши-
лися також показники легеневих об’ємів та механіки 
дихального акту (ДО, ОФВ1, форсована ЖЄЛ), швид-
кість вдиху та видиху, достовірно зменшилася частота 
дихання. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем ефективності ме-
тодики лікувальної гімнастики при інфільтративному 
туберкульозі легенів.
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Рис.3. Показники ФЖЄЛ у чоловіків основної групи:

І – первинне обстеження, ІІ – повторне обстеження;

А – чоловіки 22-35 рр., Б – чоловіки 36-60 рр.

Рис.4. Показники ФЖЄЛ у чоловіків контрольної групи:

І – первинне обстеження, ІІ – повторне обстеження;

А – чоловіки 22-35 рр., Б – чоловіки 36-60 рр.
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Таблиця 4
Порівняльна характеристика показників дихальної системи у чоловіків основної та контрольної групи  

при повторному обстеженні (М±m)

Показники Вік,
роки

Групи обстежених
t р

ОГ, n=62 КГ, n=55

Чоловіки (22-35 р.: ОГ – n=23, КГ – n=21, 36-60 р.: ОГ – n=39, КГ – n=34)

ЧД, дих. рух.*хв.-1 22-35
36-60

16,78±0,17
18,54±0,16

18,14±0,39
19,18±0,19

3,20
2,60

<0,05
<0,05

ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,52±0,02
3,46±0,07

3,26±0,11
3,19±0,07

2,40
2,66

<0,05
<0,05

ОФВ1, л 22-35
36-60

3,31±0,04
2,99±0,07

3,15±0,05
2,75±0,07

2,45
2,42

<0,05
<0,05

Форсована ЖЄЛ, л 22-35
36-60

3,47±0,02
3,02±0,08

3,11±0,15
2,78±0,08

2,34
2,25

<0,05
<0,05

МВЛ, л*хв.-1 22-35
36-60

76,08±0,35
71,79±0,64

71,54±0,68
67,71±1,07

5,95
3,28

<0,05
<0,05

ХОД, л*хв.-1 22-35
36-60

6,77±0,02
6,64±0,04

6,59±0,02
6,39±0,10

5,98
2,38

<0,05
<0,05

ДО, мл 22-35
36-60

439,70±3,19
414,49±10,50

378,33±2,91
362,12±3,07

14,21
4,79

<0,05
<0,05

V вд., л*с-1 22-35
36-60

3,62±0,02
3,56±0,01

3,49±0,01
3,42±0,01

5,67
8,51

<0,05
<0,05

V вид., л*с-1 22-35
36-60

3,52±0,02
3,49±0,01

3,43±0,01
3,32±0,01

3,75
11,27

<0,05
<0,05
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Світоглядна і морально-вольова підготовка  

як завдання виховної роботи у сучасному спортивному плаванні
Качуровський Д.О.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто стан світоглядної і 
морально-вольової підготовки  ві-
тчизняних спортсменів-плавців. 
Сформульовано конкретні практич-
ні рекомендації щодо удосконален-
ня виховної роботи у спортивному 
плаванні для тренерів, керівників 
спортивних шкіл, членів Федерації 
плавання України, наукових і пе-
дагогічних працівників навчальних 
закладів фізичної культури і спор-
ту України. Досягнення мети було 
здійснено шляхом аналізу літера-
турних джерел, невключеного спо-
стереження за процесом виховної 
роботи у спортивному плаванні та 
експертного опитування.  Визна-
чено, що виховна робота в спорті 
вищих досягнень наразі позбавле-
на потрібної теоретико-методичної 
основи. У зв’язку з цим централь-
ним завданням виховної роботи в 
спорті має стати світоглядна під-
готовка спортсмена, яка передба-
чає перш за все поглиблення ро-
зуміння спортсменами і тренерами 
соціально-культурного сенсу спор-
ту. Запропоновано, щоби роль фун-
даменту системи виховної роботи у 
спорті насамперед виконувала ідея 
олімпізму, яка сформульована в 
Олімпійській хартії. Передбачаєть-
ся, що головним напрямком модер-
нізації системи виховної роботи в 
спортивному плаванні може бути 
розробка заходів і рекомендацій із 
забезпечення необхідної світогляд-
ної й професійної компетентності 
як спортсменів, так і тренерів.

Качуровский Д.О. Мировоззренческая и 
морально-волевая подготовка как зада-
ние воспитательной работы в современ-
ном спортивном плавании. Рассмотрена 
ситуация в области мировоззренческой и 
морально-волевой подготовки отечествен-
ных спортсменов-пловцов. Сформулирова-
ны практические рекомендации касательно 
усовершенствования мировоззренческой и 
морально-волевой подготовки спортсменов-
пловцов для тренеров, руководителей спор-
тивных школ, членов Федерации плавания 
Украины, научных и педагогических работни-
ков учебных заведений физической культуры 
и спорта Украины. Достижение цели было 
осуществлено путем анализа литературных 
источников, невключенного наблюдения за 
процессом воспитательной работы в спортив-
ном плавании и экспертного опроса. Опреде-
лено, что воспитательная работа в спорте 
высших достижений лишена в данное время 
необходимой теоретико-методологической 
основы. В связи чем центральным задани-
ем воспитательной работы в спорте должна 
стать мировоззренческая подготовка спор-
тсмена, которая предусматривает углубле-
ние понимания спортсменами и тренера-
ми социально-культурного смысла спорта. 
Предложено, чтобы роль фундамента систе-
мы воспитательной работы в спорте прежде 
всего исполняла идея олимпизма, которая 
сформулирована в Олимпийской хартии. 
Предполагается, что главным направлени-
ем модернизации системы воспитательной 
работы в спортивном плавании может быть 
разработка мер и рекомендаций по обеспе-
чению необходимой мировоззренческой и 
профессиональной компетентности как спор-
тсменов, так и тренеров.

Kachurovs’kyy D.O. World outlook, 
moral and volitional training as 
tasks of educational work in modern 
competitive swimming. The article 
deals with situation in the field of world 
outlook, moral and volitional training 
of Ukrainian swimmers. Practical 
recommendations regarding world 
outlook, moral and volitional training 
of swimmers are given to coaches, 
directors of sports schools, members 
of Federation of Swimming of Ukraine, 
scientists and specialists of educational 
institutions in the field of physical 
culture and sport in Ukraine. The aim 
was reached by means of literature 
analysis, uninvolved observation 
of educational work in competitive 
swimming, and experts’ survey. It’s 
determined that educational work 
in the sport of high performances 
lacks necessary theoretical and 
methodological basis at present time. 
The main task of educational work in 
sports should become world outlook 
training that provides first of all an 
extension sportsmen’s and coaches’ 
understanding of social and cultural 
sense of sport. It’s proposed that idea of 
olympism (that is determined in Olympic 
Charter) must serve as fundamental 
concept of educational work. It’s 
assumed that work at recommendations 
and steps to ensure necessary world 
outlook and professional competence 
of the both sportsmen and coaches 
could be the main direction in the field 
of modernization of educational work in 
competitive swimming.

Ключові слова:
спортсмени-плавці, соціокультур-
ний потенціал спорту, гуманітар-
на підготовка, олімпізм.

спортсмены-пловцы, социокультурный по-
тенциал спорта, гуманитарная подготов-
ка, олимпизм.

swimmers, social and cultural potential 
of sport, humanitarian training, 
olympism.

Вступ. 1

Питання про зміст виховної роботи у спорті зараз 
є одним з найбільш актуальних. Дослідження уявлень 
українських спортсменів-плавців про спорт і його 
соціально-культурний зміст, що було проведене авто-
ром влітку 2010 року [3], показало, що виховна ро-
бота та світоглядна підготовка спортсменів в цілому 
не відповідає вимогам сьогодення, це має негативні 
наслідки для особистісного розвитку спортсмена та 
перспектив його спортивних досягнень. Спортсмени 
недостатньо глибоко розуміють соціальний зміст тієї 
діяльності, у якій вони реалізують себе. Націленість 
на вищий результат, що безпосередньо передбачаєть-
ся спортом, вимагає розуміння спортсменом того, що 
відбувається на етичному та соціально-культурному 
рівні. Без цього розуміння завдання повної мобіліза-
ції спортсменом своїх особистісних ресурсів не може 
бути успішно вирішено. Усе це свідчить на користь 
того, що до системи навчально-тренувальної і ви-
ховної роботи в спорті необхідно включити особли-
вий тип підготовки – світоглядну, а також підсилити 

© Качуровський Д.О., 2012

морально-вольову підготовку. Її головне завдання по-
лягає насамперед у тому, щоби спортсмени отримали 
фундаментальні знання про сутність спорту як соці-
ального феномена, про його соціально-культурну мі-
сію в сучасному світі. Це вимагає освоєння спортс-
меном широкого кола знань не тільки про спорт, але й 
про особливості сучасної культури.

Перше, що звертає на себе увагу при знайомстві 
із сучасною літературою, яка присвячена плаван-
ню, – це вкрай мала увага до питань світоглядної, 
а також морально-вольової підготовки спортсмена. 
Цьому питанню й раніше не приділялося достатньої 
уваги; у роботах 50-60-х років минулого століття 
відповідний розділ нерідко взагалі відсутній: Булга-
кова Н.Ж., 1986, Никитский Б.Ю., 1981. І це стало 
типовим явищем у роботах, що були виконані про-
тягом наступних років: Викулов А.Д., 2004, Гончар 
И.Л., 2006. Так, у роботі Л.П. Матвєєва 2008 року 
говориться про те, що  цільові установки у сфері фі-
зичного виховання і спорту полягають у тому, щоби 
«оптимізувати фізичний розвиток людини, забезпе-
чити всебічний розвиток притаманних кожній люди-
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ні фізичних якостей, пов’язаних із ними рухових зді-
бностей і зміцнення здоров’я, гарантувати кожному 
загально фізичну підготовку до життєвої практики, 
сприяти на цій основі формуванню і розвитку інте-
лектуальних, моральних і естетичних якостей осо-
бистості» [5, с. 32]. І не більше.

У більшості інших публікацій проблеми виховної 
роботи розглянуті, але розгляд має переважно фор-
мальний характер. Так, у роботі «Сучасна підготовка 
плавця» (1986 р.) приділяється певна увага моральній 
підготовці, хоча в цілому вона носить досить умовний 
характер. У період перебудови і після неї ситуація по-
гіршується. Сьогодні, коли мова йде про виховну ро-
боту в спортивному плаванні, зазвичай говорять лише 
про розвиток мотивації до занять, при цьому справа 
найчастіше обмежується простим перерахуванням 
тих мотивів, які були б, на думку авторів, корисні 
спортсменові. Докладніше розглядаються питання 
психологічної підготовки, однак і тут запропонова-
ний матеріал, за рідкісним винятком (В.М. Платонов), 
має переважно формальний характер: Платонов В.Н., 
1998, Платонов В.Н., Сахновский К.П., 1988. Зокре-
ма, Р.Т. Раєвський і В.Ф. Петелкакі, «спираючись на 
власний багаторічний досвід», вважають за можливе 
назвати наступні завдання, пов'язані з формуванням 
мотивів занять спортивним плаванням: 1) розвиток 
інтересу до плавання; 2) бажання досягати спортив-
них успіхів; 3) установлення особистих рекордів, удо-
сконалення своїх плавальних здібностей; 4) прагнен-
ня служити своїми досягненнями колективу, сприяти 
розвитку плавання у вищих навчальних закладах в 
країні, передавати свій досвід молоді [7, с. 175].

Суттєво, що серед перерахованих практично немає 
мотивів, які мали б скільки-небудь певне морально-
етичне або світоглядне забарвлення. При такому під-
ході цілком природно, що дослідники впливу занять 
спортом на особистість, указують на численні риси, 
які характерні для спортсмена, але не говорять про 
моральні особливості. Так, В. Норакідзе констатує: 
«Спортивне тренування й змагання розбудовують у 
спортсмена силу волі, цілеспрямованість, активність, 
ініціативність, мужність, сміливість, дисциплінова-
ність, опанування себе» [6, с. 62]. Тут постає значна 
в особистісному плані людина. Однак бентежить одна 
обставина: залишається не проясненим головне – яким 
є моральний образ даної людини? Відповіді на це го-
ловне питання у дослідників частіш за все немає.

Повною мірою ситуацію, що склалася, висвітлює 
робота Т.Д. Горбунова «Психопедагогіка спорту». У 
цілому це одна з найкращих робіт із числа тих, що при-
свячені питанням психологічної підготовки в спорті 
вищих досягнень і насамперед – у плаванні. Видання 
2007 року починається з передмови, у якій містяться 
твердження такого характеру: «Спортсмен і тренер, 
головні персонажі спорту, діють у цьому світі зовні 
для інших, але по суті все-таки для себе. Моральність 
– це гальма на інстинктах, на біологічній основі осо-
бистості, без неї людина не виокремилася б із тварин-
ного світу. І в той же час мораль – це в чомусь лукав-
ство, оскільки вона – нерідко, нехай обґрунтоване й 

усіма прийняте, але все-таки облудне прикриття дій-
сних існуючих природних передумов поведінки…»; 
«спочатку добре прихована егоцентрична основа ді-
яльності в спорті залежно від досягнення усе більше 
й більше високих результатів починає втрачати й свої 
моральні гальма» [2, с. 8]. Ми бачимо, що це досить 
котраверсійні твердження, тому питання, на що, влас-
не, треба спиратись у процесі виховної роботи та сві-
тоглядної підготовки у сучасному спорті, залишається 
наразі відкритим. 

Робота виконана згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри й спорту на 2011-2015 рр.» Міністерства України 
у справах сім'ї, молоді та спорту в межах теми 1.7. 
«Теоретико-методологічні та прикладні аспекти за-
стосування інноваційних технологій у спортивному 
менеджменті».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної роботи полягає у тому, щоби розгля-

нути стан світоглядної і морально-вольової підготов-
ки вітчизняних спортсменів-плавців, дати конкретні 
практичні рекомендації щодо удосконалення виховної 
роботи у спортивному плаванні.

В процесі дослідження були використані такі ме-
тоди: аналіз літературних джерел, невключене спо-
стереження за процесом виховної роботи у спортив-
ному плаванні, експертне опитування.

Результати дослідження. 
Кардинальний недолік виховної роботи зі спортс-

менами, зокрема плавцями, полягає в тому, що в про-
цесі здійснення даної роботи спортсмени виявляються 
мало підготовленими в загально світоглядному плані. 
Спортсмени недостатньо розуміють соціальний зміст 
тієї діяльності, якій вони повинні віддавати всі свої 
фізичні й духовні сили. Необхідність такої відданос-
ті має місце для людини у випадку будь-якої профе-
сійної діяльності. Однак випадок спорту особливий. 
Досягнення вищого результату безпосередньо перед-
бачається спортом і є найважливішою складовою того 
професійного завдання, яке вирішується спортсменом. 
Це вимагає глибокого розуміння того, що відбувається 
на етичному та соціально-культурному рівні в спорті. 

Рівень розуміння соціально-культурного змісту 
спорту сьогодні не дозволяє спортсменові розкрити 
себе в спорті повною мірою ні у відношенні свого 
особистісного розвитку, ні відносно спортивного ре-
зультату. Усе це говорить на користь того, що до сис-
теми навчально-тренувальної, змагальної і виховної 
роботи, що здійснюється у спорті, необхідно вклю-
чити особливий тип підготовки, а саме світоглядну 
підготовку спортсмена. Її головне завдання полягає 
у тому, щоби спортсмени отримали фундаментальні 
соціально-філософські знання про сутність спорту як 
соціального феномена та про його можливу соціально-
культурну й моральну місію в сучасному світі. 

Також спортсменові необхідний якісно інший рі-
вень зі сфери філософської антропології. Саме ці 
знання створюють передумову для більш глибоко-
го розуміння спортсменом суті того, що відбуваєть-
ся з людиною на психосоматичному й морально-
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психологічному рівні у ході реалізації прагнень до 
високих результатів. Спортсмену треба відкрити мож-
ливість освоювати світоглядний потенціал ситуації, 
у якій спортсмен, прагнучи досконалого виконання 
рухової дії, вступає у відносини із середовищем (це 
відносини  співробітництва, гармонійної взаємодії з 
ним). Питання про природу феномена «людина» ста-
виться практикою спорту дуже гостро, уже сам прин-
цип олімпізму серйозно вказує нам на нього. Спорт 
випробовує людину в моральному плані не меншою 
мірою, ніж у фізичному. Тому висока компетентність 
спортсмена в питаннях спортивної етики абсолютно 
необхідна. Це вимагає значної переорієнтації роботи 
тренера з позиції, в межах якої спортивний результат 
як такий є цінністю, яка абсолютно домінує (сьогодні 
ми маємо саме таку ситуацію).

Як фактично можна досягти збільшення світо-
глядної компетентності спортсмена? Можна піти 
стандартним шляхом, запропонувавши спортсменам 
збірних команд прослухати лекції й взяти участь у 
спеціально організованих бесідах і диспутах з пере-
рахованих вище проблем. Однак очевидно, що однієї 
такої роботи недостатньо. Необхідно, щоб у рамках 
тренувальної роботи, в процесі підготовки спортс-
менів до змагань, а також під час самих змагань усе, 
що відбувається, осмислювалося, оцінювалося й ко-
ментувалося в контексті постановки й вирішення сві-
тоглядних проблем, навколо яких реально будується 
спортивне суперництво.

Зрозуміло, все це можливо лише тоді, коли самі 
тренери будуть готові до такого роду роботи, коли 
вони будуть мати відповідні знання й переконання, 
тобто будуть належною мірою світоглядно компе-
тентними. У перспективі це вимагає значної модер-
нізації всієї системи підготовки тренерських кадрів, 
насамперед тієї, яка існує на рівні вищих навчальних 
закладів. Однак ця справа важка й потребує значного 
часу. Тому в найближчій перспективі доцільно було 
б організувати роботу курсів гуманітарної підготов-
ки для тренерів, а також організувати проведення 
науково-практичних конференцій з проблем виховної 
роботи зі спортсменами, де розглядалися б питання 
світоглядної підготовки.

Ці заходи слід неодмінно доповнити широкими 
дискусіями, семінарами, роботою «круглих столів», на 
яких обговорювалися б зазначені питання. Необхідно 
також організувати роботу з підготовки та видання на-
укових і методичних матеріалів з питань світоглядної 
підготовки, які за формою викладення відповідали б 
завданню оперативного засвоєння спортсменами й 
тренерами.

Важливим аспектом світоглядної підготовки, а та-
кож виховної роботи в цілому, є приділення уваги ві-
ковим особливостям того контингенту, з яким у спор-
ті вищих досягнень (зокрема у плаванні) доводиться 
працювати. Олімпійська ідея, соціально-культурний 
сенс спорту − це дуже непрості проблеми за своїм 
змістом, і розраховувати на можливість серйозного 
їх опанування юними спортсменами ми не можемо. 
Тому починати відповідну роботу слід з активних дій, 

спрямованих на формування і корекцію системи мо-
тивації, відповідно до якої спортсмен діє в навчально-
тренувальних і змагальних ситуаціях, а також поза їх 
межами. Захопленість зовнішньою стороною подій, 
що відбуваються у спорті (і звідси − гіпетрофованість 
мотивації досягнення особистого успіху, установка на 
перемогу за будь-яку ціну) − все це значною мірою 
притаманно молодій людині, яка приходить у великий 
спорт. На даному етапі виховної роботи доцільно при-
ділити особливу увагу появі у юних спортсменів «ра-
дості руху», що є необхідною передумовою подаль-
шої роботи з розвитку у спортсмена «відчуття води». 
Варто також акцентувати увагу спортсмена на тій об-
ставині, що негативні емоції щодо суперника погано 
впливають на можливість появи вказаної якості.

Формування і підтримка сприятливого морально-
психологічного клімату в спортивній групі − ще 
один важливий момент виховної діяльності тренера 
на даному етапі. Істотно, що успіх даної роботи ви-
значається рівнем світоглядної підготовки самого 
тренера, оскільки завдання для тренера тут в першу 
чергу полягає у тому, щоби розрізнити бажані та не-
бажані тенденції формування особистості спортсмена 
і дієво-практично корегувати його дії, перш за все −  у 
ставленні до оточуючих.

До наступного етапу виховної роботи, коли мова 
йде про спортсменів юнацького віку, які вже мають 
достатню професійну підготовку і значний досвід 
перебування у великому спорті, до описаної вище ро-
боти слід додати роботу з формування у спортсменів 
глибоких знань про соціально-культурну місію спорту 
в сучасному суспільстві. Тут удосконалення мотива-
ційної структури особистості і корегування поведін-
ки будується на більш концептуально обґрунтованій 
стратегії, ніж у попередньому випадку. Роз’яснення, 
коментарі, повчання і бесіди повинні будуватись на 
серйозній аналітичній основі (ця тенденція повинна 
постійно посилюватись відповідно до віку спортс-
мена). Будь-який вчинок, що потребує корекції, має 
розглядатись у світлі ідей і принципів людської по-
ведінки в цілому. Така стратегія буде сприяти тому, 
аби світоглядна компетентність спортсмена отримала 
необхідний розвиток.

Наступний етап, а саме − робота з дорослими 
спортсменами, має бути присвяченій виховній роботі, 
яка повинна будуватись перш за все у формі актив-
ного діалогу спортсмена з тренером. В межах даного 
діалогу сторони виступають як рівні за своїм статусом 
і при цьому проявляють високу морально-етичну ком-
петентність в процесі оптимальної стратегії поведін-
ки. Такий характер діалогу є одночасно необхідною 
основою для встановлення відносин продуктивного 
співробітництва сторін, що взаємодіють. Спортсмен і 
тренер стають, по суті, однодумцями і соратниками.

Морально-вольова підготовка, як аспект світо-
глядної підготовки, визначає та задає вектор духовно-
практичної спрямованості тих світоглядних установок, 
відповідно до яких діє спортсмен. Більшість індиві-
дуальних якостей, на розвиток яких націлені в спорті 
педагогічні зусилля в рамках морально-вольової під-
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готовки, до морально-вольових якостей можуть бути 
віднесені вельми умовно. Наприклад, говорять про 
цілеспрямованість особистості, про її наполегливість, 
дисциплінованість і таке інше. Зрозуміло, однак, що 
без конкретизації ситуацій міжособистісних відно-
син, у яких зазначені якості проявляють себе, судити 
про їхній моральний зміст практично неможливо.

При здійсненні вольової підготовки часто прийма-
ється в якості класичної система, запропонована Л. П. 
Матвєєвим. «Практичною основою методики вольо-
вої підготовки, – пише автор, – у спортивному трену-
ванні є: регулярне звикання до обов'язкової реалізації 
тренувальної програми й змагальних установок; сис-
темне введення додаткових труднощів; використання 
змагальних початків і відносин; послідовне посилен-
ня функцій самовиховання» [4, с. 93-94]. Суттєво, що, 
пропонуючи дану методику, Л. П. Матвєєв у якості 
обов'язкової передумови її успішності розглядає, 
знов-таки, моральне виховання особистості.

Завдання морально-вольової підготовки в спорті 
полягає у тому, щоби надихнути спортсмена відпо-
відними принципами, відповідно до яких будується 
діяльність спортсмена. Це принцип сутнісної само-
реалізації людини, самореалізації, у якій максималь-
но актуалізовані й одночасно збалансовані прагнення 
людини до індивідуалізації та прагнення до співучас-
ті. М.М. Визитей і В.Г. Манолакі справедливо під-
креслюють, що «спорт виступає як сфера діяльності, 
де людина повертається до правди свого існування, 
яка полягає в тому, що людині необхідно в кожному 
акті самоствердження знову й знову відтворювати, 
відроджувати первинну стихію морального життя, 
тобто здійснювати те, ослаблення чого в житті люди-
ни в умовах культури теперішнього дня викликає все 
більшу й більшу занепокоєність» [1, с. 8]. 

Високий рівень морально-вольової готовності за-
безпечує міцну основу для психологічної підготов-
ки спортсмена в цілому. Насамперед така готовність 
створює у спортсмена світовідчуття, при якому його 
перебування в сфері спортивної (тренувальної і зма-
гальної) діяльності характеризується екзістенціально-
сенсовною повнотою, виявляється поєднаною з по-
чуттям гармонії. Це виступає фактором переживання 
стресових станів, які в спорті постійні та інтенсивні, 
коли це переживання має оптимальні форми: стрес 
операційний, а не емоційний.

З якісною морально-вольовою підготовкою спо-
лучене також успішне вирішення проблеми розвитку 
мотиваційної сфери спортсмена. Дійсно, орієнтація 
на моральні мотиви, пов'язані з повномасштабним 
здійсненням спортом своєї соціально-культурної мі-
сії, виступає природною основою розвитку й реаліза-
ції патріотичних почуттів, відповідно до яких спортс-
мен діє в спорті. Відзначимо також, що актуалізація й 
підтримка моральної орієнтації спортсмена щодо сво-
єї діяльності суттєво змінює те психосоматичне тло, 
на якому відбувається розвиток спортсменом власних 
фізичних якостей, освоєння ним техніки рухових дій, 
навчання стратегії змагальної боротьби. 

Підсумовуючи викладені вище положення можна 
сформулювати наступні практичні рекомендації: 
1) З метою покращення спортивних результатів, фор-

мування ефективної системи виховної роботи, 
підвищення рівня світоглядної і морально-вольової 
підготовки спортсменів-плавців, перебудови си-
стеми мотивації у професійній діяльності тренера 
й спортсмена рекомендується тренерам з плаван-
ня: приділяти більше часу просвітницькій роботі зі 
спортсменами, проводити бесіди про сутність сучас-
ного спорту вищих досягнень і принципу олімпізму, 
про соціально-культурний потенціал олімпійського 
спорту і його місію у сучасному світі, роз’яснювати 
положення Олімпійської хартії тощо; рекомендується 
формувати у спортсменів чітке уявлення про спортив-
не плавання як про взаємодію трьох типів відносин: 
із суперником, середовищем та спільнотою, в межах 
якої відбуваються змагальні дії.

2) З метою модернізації методик підготовки 
майбутніх викладачів і тренерів, підвищення рівня 
їх світоглядної підготовки рекомендується науко-
вим і педагогічним працівникам кафедр соціально-
гуманітарних дисциплін, психології та педагогіки, 
олімпійського та професійного спорту, плавання 
(водних видів спорту) вищих навчальних закладів 
фізичного виховання і спорту України:

внести зміни до навчальних програм з дисциплін • 
«Філософія», «Соціологія», «Психологія спор-
ту», «Олімпійський спорт», «Теорія та методика 
обраного виду спорту», що передбачатимуть за-
своєння студентами знань у галузі сучасної соціо-
логії, філософії і психології спорту про соціально-
культурний зміст спорту, про місце і можливість 
самореалізації сучасної людини в спорті вищих 
досягнень; 
організувати спеціальні курси підвищення квалі-• 
фікації для тренерів з плавання, де б додатково ви-
світлювалися питання світоглядної підготовки; 
організовувати проведення науково-практичних • 
конференцій, семінарів, круглих столів з питань 
виховної роботи зі спортсменами. 

3) З метою підвищення кваліфікації тренерського 
складу, модернізації форм навчально-виховної робо-
ти з юними спортсменами-плавцями, конкретизації 
їх уявлень про соціально-культурний сенс спорту 
керівництву спортивних клубів, ДЮСШ, КДЮСШ 
і СДЮШОР з плавання рекомендується звернути 
особливу увагу на підвищення рівня світоглядної 
і морально-вольової підготовки вихованців, 
приділяти більше часу просвітницькій роботі 
тренерів з батьками, а також підвищенню освітнього 
і кваліфікаційного рівня тренерського складу. 

4) З метою підвищення ефективності навчально-
тренувальної роботи, підвищення рівня світоглядної 
і морально-вольової підготовки спортсменів ко-
лективним членам Федерації плавання України 
(осередкам, регіональним і обласним громадсь-
ким організаціям) рекомендується організовувати 
на регулярній основі семінари для тренерів і 
спортсменів із залученням провідних фахівців.
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Висновки.
На підставі викладеного можна зробити наступні 

висновки: зміст і форма виховної роботи зі спортсме-
ном не відповідає вимогам сьогодення, що матиме у 
майбутньому негативні наслідки як для особистісного 
розвитку спортсмена, так і для його професійних до-
сягнень. Аналіз літературних джерел показав, що ви-
ховна робота в спорті позбавлена потрібної теоретико-
методичної основи, до того ж, як свідчать результати 
опитування, ведеться безсистемно. 

Центральним завданням виховної роботи в спорті 
в теперішніх умовах є світоглядна підготовка спортс-
мена, що передбачає в першу чергу поглиблення 
розуміння спортсменами і тренерами соціально-
культурного сенсу спорту як особливого виду зма-
гальної діяльності, а також конкретизацію їх уявлень 
про історичну місію даної діяльності, і на цій основі − 
істотну перебудову системи мотивації, відповідно до 
якої діють спортсмен і тренер.

Недостатня світоглядна і частково професійна 
компетентність спортсмена одним із своїх джерел 
має низький рівень концептуальної розробки філо-

софських, соціологічних, психологічних і соціально-
педагогічних проблем спорту. Роль фундаменту систе-
ми виховної роботи у спорті повинна виконувати ідея 
олімпізму, яка сформульована в Олімпійській хартії. 
Однак на практиці це не реалізується, і передумовою 
є та обставина, що дана ідея все ще не отримала необ-
хідної концептуалізації та конкретизації в науковій і 
філософській літературі зі спортивної тематики. 

Система виховної роботи, яка здійснюється в спор-
ті, потребує серйозної модернізації. Головним напрям-
ком відповідних дій тут може бути розробка заходів і 
рекомендацій із забезпечення необхідної світоглядної 
й професійної компетентності (як спортсменів, так і 
тренерів), а також вихід на принципово новий рівень 
вивчення і реалізації морально-вольової й психологіч-
ної підготовки спортсмена.

Перспективою подальших досліджень є поглибле-
не вивчення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників 
на формування ціннісних і морально-етичних орієн-
тацій спортсменів-плавців, а також розробка нових 
методик морально-вольової та світоглядної підготов-
ки спортсмена.
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Методи вимірювання рухової активності у дослідженнях, 
пов’язаних з визначенням якості життя осіб похилого віку

Куриш Н. О.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Наведено аналіз публікацій з про-
блем вимірювання рухової актив-
ності. Представлено три групи 
методів визначення рухової актив-
ності: критерійні, об’єктивні і методи 
суб’єктивної оцінки. Встановлено, 
що критерійні методи характеризу-
ються найвищою точністю і викорис-
товуються для перевірки валідності 
об’єктивних та суб’єктивних мето-
дик; суб’єктивні методики найчасті-
ше використовується у наукових до-
слідженнях для визначення рухової 
активності осіб і молодого, і похило-
го віку. Обґрунтовано, доцільність 
використання опитувальника IPAQ 
у міжнародних дослідженнях рухо-
вої активності осіб похилого віку.

Курыш Н. О. Методы измерения двигатель-
ной активности в исследованиях, связан-
ных с определением качества жизни лиц 
преклонного возраста. Приведен анализ пу-
бликаций по проблеме измерения двигатель-
ной активности. Представлены три группы ме-
тодов определения двигательной активности: 
критериальные, объективные и методы субъ-
ективной оценки. Установлено, что критери-
альные методы характеризуются наивысшей 
точностью и используются для проверки валид-
ности объективных и субъективных методик; 
субъективные методики чаще всего использу-
ется в научных исследованиях для определе-
ния двигательной активности лиц и молодого, 
и преклонного возраста. Обосновано, целесо-
образность использования опросника IPAQ в 
международных исследованиях двигательной 
активности лиц преклонного возраста.

Kurysh N.O. Measurement 
methods of physical activity in 
investigation associated with 
assessment of quality of life in 
elder adults. Analysis of publication 
in physical activity measurement 
methods is provided. Presented 
three groups of physical activity 
measurement methods criterion, 
objective, subjective methods. 
Established that criterion methods are 
more accurate and used for validate 
objective and subjective methods. 
Subjective methods frequently used 
in investigation of youth and elderly 
population. Advisability of IPAQ 
questionnaire in international physical 
activity investigation of elderly adults 
is substantiated.

Ключові слова:
методи, рухова активність, похи-
лий вік.

методы, двигательная активность, 
преклонный возраст.

methods, physical activity, elderly 
age.

Вступ. 1

Підтримка високого рівня якості життя в старшому 
віці є зростаючою суспільною проблемою, оскільки 
кількість людей похилого віку постійно збільшується. 
Щасливе старіння складається з кількох складових 
здоров’я, включаючи фізичний, функціональний, 
соціальний і психологічний добробут [23]. У 
наукових роботах якість життя часто вимірюється з 
урахуванням складових здоров’я, і тому позначається 
терміном «здоров’я-залежна якість життя» (англ. 
Health-related quality of life (HRQL)). Основними 
компонентами в оцінці HRQL є: фізична і соціальна 
активність, емоційний добробут, рольова активність, 
індивідуальне сприйняття здоров’я [21].

У низці наукових дослідженнях обґрунтовано 
позитивний вплив рухової активності (РА) на HRQL у 
пацієнтів з депресією, з проблемами опорно-рухового 
апарату, коронарною хворобою серця. Дослідження 
проведені у 2001 році показали, що РА, у формі 
тренування на витривалість і/чи вправ з обтяженням, 
була прямо пов’язана з HRQL, не зважаючи на 
вік, здоров’я і рівень повсякденної активності 
досліджуваних [21]. Користь РА для здоров’я осіб 
похилого віку є доведеною у дослідженнях вітчизняних 
та зарубіжних вчених [2, 5, 11, 16, 20]. 

Подібні дослідження виконуються у багатьох кра-
їнах світу, але їхні результати не завжди можна по-
рівняти через використання у них різного наукового 
інструментарію для отримання результатів.

Дослідження виконується за пріоритетним тема-
тичним напрямом науково-дослідної роботи Львів-
ського державного університету фізичної культури 
«Психофізіологічне обґрунтування покращення якос-
ті життя людей третього віку шляхом залучення до 
освітніх програм».

© Куриш Н. О., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є визначення методів вимі-

рювання рухової активності осіб похилого віку.
Завдання дослідження:

1. Охарактеризувати методи визначення рухової 
активності.

2. Визначити методи і методики вимірювання 
рухової активності, які можна використовувати у 
міжнародних дослідженнях з якості життя осіб по-
хилого віку.
Результати дослідження.
В спеціальній літературі рухову активність визна-

чають як суму рухів, які людина виконує у процесі 
життєдіяльності [6], автори виокремлюють звичну і 
спеціально організовану рухову активність. До зви-
чайної рухової активності, за визначенням Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, відносять види 
рухів, спрямовані на задоволення природних потреб 
людини (сон, особиста гігієна, приймання їжі, зусил-
ля, витрачені на її приготування, придбання продук-
тів), а також навчальну та виробничу діяльність, а спе-
ціально організована РА включає різні форми занять 
фізичними вправами.

За результатами проведеного огляду літературних 
джерел, методи для визначення РА можна об’єднати у 
три основні групи: критерійні методи (пряма і непря-
ма калориметрія, ізотопний метод з використанням 
міченої води), об’єктивні методи (пульсометрія, аксе-
лерометрія, педометрія), методи суб’єктивної оцінки 
(опитувальники, щоденники активності). Основною 
вимогою до будь якого інструменту вимірювання є 
точність і валідність отриманих даних. Але як вказу-
ють науковці [14], ніж точнішим є засіб вимірювання, 
тим більше обмежень у його використанні.

До найточніших методів визначення РА відно-
сяться, так звані, критерійні методи: пряма і непряма 
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калориметрія, ізотопний метод з використанням міче-
ної води. Пряма калориметрія полягає у визначенні 
енергетичних витрат, прямим вимірюванням кількос-
ті тепла, яке виділяє організм. Непряма калориметрія 
полягає у визначенні енерговитрат організму які роз-
раховують за його газообміном (за використанням 
кисню та виділенням вуглекислого газу). Ізотопний 
метод з використанням міченої води полягає у тому, 
що досліджуваний випиває відому кількість води, мі-
ченої ізотопами 2Н2 

18O. Інтенсивність виділення двох 
ізотопів з організму можна визначити, аналізуючи 
їх присутність у сечі, слині, пробах крові. На осно-
ві отриманих даних визначають кількість утвореного 
СО2, і потім за допомого калориметричного рівняння 
отриманий показник переводять у величину витраче-
ної енергії [1]. Критерійні методи характеризують-
ся найвищою точністю визначення рівня енергови-
трат, свою назву вони отримали, через те, що стали 
критерієм для перевірки валідності об’єктивних та 
суб’єктивних методик, а результати отримані за допо-
могою всіх трьох методик можна порівняти за рівнем 
енерговитрат (табл. 1). 

Надмірна затратність часу і матеріальних ресурсів, 
а також необхідність складного обладнання створю-
ють значні труднощі у використанні критерійних ме-
тодів на великій вибірці. Окрім того, методи прямої і 
не прямої калориметрії є лабораторними і їх немож-
ливо використовувати у реальних умовах (табл. 2). 

Аналіз досліджень свідчить, що найпоширенішими 
методами для визначення рівня РА є об’єктивні (педо-
метрія, акселерометрія (сенсори руху) та суб’єктивні 
(спеціальні опитувальники, щоденники активності) 
[3, 4].

Пульсомерія і акселерометрія відносяться до дру-
гої групи методів – об’єктивних, ще їх називають ін-
струментальними, або кількісними [3].

Акселерометрія – це методика, котра дозволяє на 
пряму вимірювати РА визначаючи прискорення за-
гального центра мас тіла людини та окремих його біо-
ланок під час виконання рухів, а пульсометрія – ви-
мірює РА не на пряму, а за рахунок моніторингу ЧСС, 
тобто реакції серцево-легеневої системи на підвищене 
поглинання кисню [14].

Об’єктивні методи характеризуються високою до-
стовірністю отриманих в реальних умовах результа-
тів, їх використання на великій вибірці обмежується 
тільки наявністю необхідної кількості приладів. Од-
нак, об’єктивні методи мають і суттєві недоліки. Ве-
ликим недоліком є те, що на результати впливають 
особливості отримання даних самими приладами, 
так, витрата енергії від комплексних рухів не відобра-
жається прискоренням тіла (їзда на велосипеді, робо-
та верхніх частин тіла, ходьба вверх/вниз, транспор-
тування речей), отже, не фіксується акселерометром 
[13], а на ЧСС, окрім РА, впливають та інші чинники 
[14]. Окрім того, до недоліків відносять відносно ви-
сокі ціни на прилади і незручність їх використання 
впродовж тривалих досліджень.

До третьої групи методів визначення РА відносять 
суб’єктивні методики, до них належать: опитуваль-

ники і щоденники активності, а способом збору ін-
формації може бути анкетування, або інтерв’ювання. 
Суб’єктивні методики є інструментом, який найчас-
тіше використовується у наукових дослідженнях для 
визначення РА як осіб молодого, так і похилого віку 
[26, 20]. Свою популярність вони здобули за рахунок 
таких якостей як простота у використанні, доступ-
ність і, як правило, висока надійність.

Необхідно зазначити, що абсолютна достовірність, 
отриманих за допомогою суб’єктивних методик, да-
них нерідко ставиться під сумнів через існуючий 
суб’єктивізм оцінки респондентами власної діяльнос-
ті [26], а в окремих дослідженнях автори оцінюють 
рівень валідності опитувальників від низького до се-
реднього [14].  

Водночас, надійність і валідність суб’єктивних ме-
тодик були доведені у працях Jacobs D. R. (Minnesota 
Leisure-time Physical Activity Questionnaire) [16], 
Albanes та ін. (Paffenbarger Physical Activity 
Questionnaire) [8], Stewart та ін. (Community Health 
Activities Models Program for Seniors (CHAMPS)) 
[28]. Хоча, автори цих досліджень теж констатують, 
що суб’єктивні методики, все ж таки, поступаються 
критерійним і об’єктивним методам (табл. 2).

Необхідним для суб’єктивних методик чинником є 
рівень їх культурної відповідності для досліджуваного 
контингенту, тобто, понятійна відповідність, 
лінгвістична відповідність і відповідність мір. Особливо 
важливим це стає при необхідності використання 
інструментарію у порівняльних дослідженнях 
населення різних країн. Не всі суб’єктивні методики 
відповідають жорстким метрологічним вимогам.

Цим вимогам у повній мірі відповідає The In-
ternational Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – 
Міжнародний Опитувальник Рухової Активності.

Валідність і достовірність IPAQ було перевірено у 
більш, ніж 20 наукових працях. Зокрема проводились 
порівняння валідності і достовірності цього опиту-
вальника як з критерійними так із об’єктивними ме-
тодиками [12].

У дослідженні Hagstromer та ін. (2005) [17] показа-
но високу кореляцію між даними загальної активності 
(r = 0.55, P < 0.001) і високо-інтенсивної PA (r = 0.63, 
P < 0.001) отриманими за допомогою акселерометра 
і опитувальника IPAQ. Водночас, показник кореляції  
помірно-інтенсивної PA є низьким (r = 0.12). Авто-
ри дослідження пояснюють такі результати тим, що 
респондентам суб’єктивно важко визначити межу 
між низькою і помірною інтенсивністю. Окрім того, 
достатнім коефіцієнтом кореляції характеризуєть-
ся залежність показників між високо-інтенсивною і 
помірно-інтенсивною PA визначеними акселероме-
тром і високо-інтенсивною і помірно-інтенсивною PA 
визначеними IPAQ (r = 0.36, P < 0.001).

У дослідженні Craig та ін. (2003) обґрунтовано [10] 
надійність і валідність опитувальника IPAQ підчас 
його використання у міжнародних опитуваннях. Окрім 
того, велика кількість дослідників активно використо-
вують IPAQ у дослідженнях з особами похилого віку. 
[9, 17, 24, 25, 29], Зазначені переваги опитувальника 
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Таблиця 1
Вимірювання рухової активності – методи, критерії і показники

Методи Критерії вимірювання Показники

Пряма калориметрія СО2 i VO2 витрати енергії
Ізотопний метод з викори-
станням міченої води продукування СО2 витрати енергії

Непряма калориметрія СО2 i VO2 витрати енергії

Акселерометрія прискорення (локомоції) підрахунок локомоцій, витра-
ти енергії

Пульсометрія ЧСС витрати енергії

Суб’єктивні методики інтенсивність, частота повторювання, 
тривалість, тип активності

шкала активності, витрати 
енергії

Таблиця 2
Переваги і недоліки різних методів визначення рухової активності

Методи Переваги Недоліки

К
ри

те
рі

йн
і м

ет
од

и

Пряма 
калориметрія 

− висока точність визначення 
рівня енерговитрат за рахунок 
безпосереднього вимірювання 
виділення тепла.

− неможливість використання у реальних 
умовах;

− надмірна затратність (час, матеріальні 
ресурси);

− неможливість використання на великій 
вибірці.

Непряма 
калориметрія

− висока точність визначення 
рівня енерговитрат за рахунок 
безпосереднього вимірювання 
поглинання O2, виділення СО2.

− неможливість використання у реальних 
умовах;

− надмірна затратність (час, матеріальні 
ресурси);

−  неможливість використання на великій 
вибірці.

Ізотопний метод 
з використанням 
міченої води.)

− висока точність визначення 
рівня енерговитрат

− надмірна затратність (час, матеріальні 
ресурси);

− неможливість використання на великій 
вибірці.

О
б’

єк
ти

вн
і

Пульсометрія

− висока достовірність;
− може використовуватись для 

досліджень великих вибірок;
− забезпечує даними про енерго-

витрати і зразки РА.

−  вимагає персональної калібрації;
− на ЧСС, окрім РА, впливають й інші 

фактори;
− тривалий моніторинг однієї особи;

Акселерометрія

−  висока достовірність;
−  показують детальну модель 

активності;
−  великий об’єм зберігання 

даних;
−  може використовуватись для 

досліджень великих вибірок.

− витрата енергії від комплексних рухів не 
відображається прискоренням тіла (їзда 
на велосипеді, робота верхніх частин 
тіла, ходьба вверх/вниз, транспортуван-
ня речей);

−  дані акселерометра потребують виваже-
них інтерпретацій;

− висока  ціна приладів;
− незручність при тривалих дослідженнях.

Су
б’

єк
ти

вн
і

Опитувальни-
ки, щоденники 
активності

−  надійність, як правило висо-
ка;

−  опитувальники дають 
можливість розподілити 
респондентів за видами 
активності;

− доступність;
− простота у використанні.

−  суб’єктивізм;
−  критерії валідності, від низького до 

середнього;
− абсолютна достовірність сумнівна;
− необхідність забезпечення рівня 

культурної відповідності.
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IPAQ обумовили вибір саме цього інструменту, для 
проведення наших наукових досліджень. 

Вихідна мета створення опитувальника IPAQ 
полягала у забезпеченні дослідників загальним 
інструментом, який можна було б використовувати 
у різних країнах світу, для визначення і порівняння 
рівнів РА населення.

Міжнародний опитувальник рухової активності 
(IPAQ) створений в чотирьох версіях. «Довга» версія 
складається з 27 питань, які розподілено на п’ять 
частин. Кожна частина охоплює певний вид активності: 
частина 1 – фізична активність пов’язана з роботою 
(оплачувана робота, заняття сільським господарством, 
волонтерська робота, відвідування курсів чи інша 
неоплачувана робота поза домом), частина 2 – фізична 
активність пов’язана із переміщенням (запитання цієї 
частини стосуються способу переміщення з місця 
до місця, включно із переміщенням до (з) роботи, 
магазинів, дачних ділянок, місць розваг тощо), 
частина 3 – домашня робота, поточна робота, турбота 
про родину (цей розділ стосується рухової активності, 
яка виконується вдома і поза домом, садівництво, 
робота на подвір’ї, поточні домашні роботи), турбота 
про сім’ю), частина 4 – рекреація, спорт, фізична 
активність у вільний час (під час відповіді на 
запитання цієї части анкети розробники просять не 
брати до уваги ті різновиди рухової активності, про 
які респонденти вже згадували (фізична активність, 
пов’язана із роботою, переміщенням, хатньою 
роботою, опікою над родиною), оскільки цим 
різновидам фізичної активності, присвячені частини 
1, 2 і 3 опитувальника), частина 5 – час, проведений 
сидячи, або лежачи (зазначені питання стосуються 
часу, який респондент проводить сидячи на роботі, 
вдома, під час навчання і у вільний час. Це може бути 
також час, проведений за столом, відвідини друзів, 
читання, час проведений сидячи або лежачи для 
перегляду телебачення. До уваги не потрібно брати 
час, проведений у транспорті, про який уже давалася 
відповідь у частині 2. 

IPAQ дає можливість докладно описати і 
проаналізувати загальну РА і такі її види як РА у 
вільний час, РА вдома і на подвір’ї (в саду, на городі), 
РА пов’язана з роботою, РА пов’язана з переміщенням 
з визначенням її типів.

Кожну з частин довгої версії IPAQ було 
структуровано так, щоб виділити  такі типи активності: 
легка (в пояснювальній записці опитувальника легкий 
тип представлений лише одним видом – РА пов’язана 
з ходьбою, помірно-інтенсивна та високо інтенсивна 
активність в межах різних видів діяльності таких, 
як робота, переміщення, домашнє господарство 
і садівництво-городництво і вільний час. У 
пояснювальній записці опитувальника, у доступній, 
для пересічного громадянина, формі, представлено 
характеристику помірно- та високо інтенсивної 
активності. Інтенсивна фізична активність вимагає 
прикладення значних фізичних зусиль і зумовлює 
пришвидшення дихання. Помірна фізична активність 
вимагає прикладення помірних фізичних зусиль і дещо 

пришвидшує дихання, порівняно із станом спокою. 
Це допомагає респондентам точніше відповідати на 
поставлені запитання.

Обробка результатів опитування здійснюється в 
кілька етапів, а самі результати виражаються у кон-
тинуальний шкалі (Continuous Score), і категоріальній 
шкалі (Categorical Score).

На першому етапі обчислюються енерговитрати в 
межах кожного з видів активності (РА у вільний час, 
РА вдома і на подвір’ї, в саду, на городі, РА пов’язана 
з роботою, РА пов’язана з переміщенням), з урахуван-
ням типів активності (низький, середній, високий) за 
спеціальними формулами. Енерговитрати на кожен з 
типів активності дорівнюють добутку кількості днів, в 
які зазначена активність виконувалась; часу, впродовж 
якого вона тривала; і MET-величині, яка відповідає 
типу активності. Тобто, рівень енерговитрат кожного 
з видів активності дорівнює сумі енерговитрат його 
типів активності. Визначення MET-величин виконано 
у дослідженнях  Craig та ін. [10] і здійснювалось на 
основі результатів дослідження Ainsworth та ін. [7]. 

На другому етапі здійснюється обчислення рівня 
загальної рухової активності MET-хвилин/тиждень. 
Загальний рівень РА MET-хвилин/тиждень дорівнює 
сумі загального рівня РА кожного з видів активності 
(на роботі, при переміщенні, у домогосподарстві та у 
вільний час).

В результаті обробки даних опитування респон-
денти розподіляються за категоріальною шкалою 
(Categorical Score) на три категорії: з низьким серед-
нім та високим рівнем активності. До першої катего-
рії – низький рівень активності – відносять осіб, які 
не проходять у 2 і 3 категорії активності. До другої 
категорії – середній рівень активності – відносять осіб 
активність яких відповідає одному з наступних кри-
теріїв: 1) у трьох чи більшій кількості днів інтенсив-
на РА тривала щонайменше 20 хв., або 2) у п’яти чи 
більшій кількості днів РА помірної інтенсивності і/чи 
ходьба тривала не менше 30 хв., або 3) у п’яти чи біль-
шій кількості днів будь яке поєднання ходьби, помір-
ної чи  інтенсивної РА досягають мінімуму загальної 
РА не менше 600 MET-хвилин/тиждень.   До третьої 
категорії – високий рівень активності – відносять осіб 
активність яких відповідає одному з наступних кри-
теріїв: 1) інтенсивна РА не менше трьох днів з рівнем 
загальної РА не менше 1500 MET-хвилин/тиждень, 
або 2)  сім і більше днів будь якої комбінації  ходьби, 
помірної чи  інтенсивної РА досягають мінімуму за-
гальної РА не менше 3000 MET-хвилин/тиждень. 

І «довга» і «коротка» версії опитувальника є до-
ступними у двох варіантах: для само-заповнення і для 
телефонного опитування. «Коротка» версія складаєть-
ся з семи питань, які охоплюють чотири напрями ді-
яльності. В «Короткій» версії є також доступними два 
варіанти опитування: телефонне і варіант для само-
заповнення. 

Опитувальник характеризується дослідниками як 
доступний для різних верств населення, однак, досвід 
попереднього дослідження дозволив нам розробити 
необхідні уточнення і коментарі до процедури опиту-
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вання. Це дозволить нам під час основних досліджень 
попередити виникнення труднощів і неточностей у за-
повненні опитувальника респондентами. 

Висновки.
1.  За результатами проведеного огляду літературних 

джерел, методи для визначення РА можна об’єднати 
у три основні групи: критерійні методи, об’єктивні 
методи і методи суб’єктивної оцінки. Критерійні 
методи відносяться до найточніших методів визна-
чення РА, характеризуються найвищою точністю 
визначення рівня енерговитрат, а також виступають 
критерієм для перевірки валідності об’єктивних та 
суб’єктивних методик. Водночас, найпоширенішими 
методами для визначення рівня РА є об’єктивні 
та суб’єктивні, а  інструментом, який найчастіше 
використовується у наукових дослідженнях для 
визначення РА як осіб молодого, так і похилого віку 
вважаються суб’єктивні методики.

2. Не всі суб’єктивні методики відповідають жорстким 
метрологічним вимогам, цим вимогам у повній мірі 
відповідає The International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ) – Міжнародний Опитувальник 
Рухової Активності. Валідність, надійність і 

достовірність опитувальника IPAQ перевірено у 
великій кількості наукових праць, в тому числі під 
час його використання у міжнародних опитуваннях. 
Окрім того, дослідники активно використовують 
IPAQ у дослідженнях з особами похилого віку.

Необхідним для суб’єктивних методик чинником є 
рівень їх культурної відповідності для досліджуваного 
контингенту, тобто, понятійна відповідність, 
лінгвістична відповідність і відповідність мір. Осо-
бливо важливим це стає за необхідності використан-
ня інструментарію у порівняльних дослідженнях на-
селення різних країн.

3. Опитувальник IPAQ характеризується дослідниками 
як доступний для різних верств населення, однак, 
результати попереднього дослідження спонукали 
нас до розробки необхідних уточнень і коментарів 
до процедури опитування. Це дозволяє нам під час 
основних досліджень попереджувати виникнення 
труднощів і неточностей у заповненні опитуваль-
ника респондентами.
Перспективи подальших досліджень полягають у 

встановленні рівня рухової активності осіб похилого 
віку України та Польщі.
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Теоретична підготовка школярів  
як важлива складова обов’язкового  

системного компонента процесу фізичного виховання 
Лисак І.В.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто цінність теоретичних 
знань в галузі фізичної культу-
ри як інструмент активізації піз-
навальної діяльності учнів 8-х 
класів, а також їх зацікавленого 
ставлення до відповідних знань 
у цій навчальній дисципліні. У до-
слідженні використані дані тесту-
вання учнів 8-х класів у кількості 
80 чоловік. Доведено, що певна 
кількість школярів володіють ви-
соким рівнем теоретичних знань, 
але в цілому цього недостатньо і 
в сьогоднішніх реаліях необхідно 
навчити їх застосовувати відпо-
відні знання на практиці.

Лысак И.В. Теоретическая подготовка как 
важная составная обязательного систем-
ного процесса физического воспитания. 
Рассмотрена ценность теоретических знаний в 
отрасли физической культуры как инструмент 
активизации познавательной деятельности 
учеников 8-х классов, а также их заинтересо-
ванного отношения к соответствующим знани-
ям в этой учебной дисциплине. В исследовании 
использованы данные тестирования учеников 
8-х классов в количестве 80 человек. Доказано, 
что определённое количество школьников вла-
деют высоким уровнем теоретических знаний, 
но в целом этого недостаточно и в сегодняш-
них реалиях необходимо научить их применять 
соответствующие знания на практике. 

Lysak I.V. Theoretical preparation 
as an important component of 
the system compulsory physical 
education process. We consider the 
value of theoretical knowledge in the field 
of physical culture as a tool to enhance 
the cognitive activity of students of the 
8t class and their relationship to the 
concerned relevant knowledge in this 
discipline. The study used data from test 
of students (80 people). It is proved that 
a certain number of students possess a 
high level of theoretical knowledge, but 
in general this is not enough in today’s 
reality to teach them how to apply the 
relevant knowledge into practice.

Ключові слова:
теоретичні знання, фізична 
культура, школярі середніх кла-
сів, цінність знань.

теоретические знания, физическая культу-
ра, ученики средних классов, ценность зна-
ний.

theoretical knowledge, physical culture, 
students of secondary classes, value of 
knowledge.

Вступ.1

Процес фізичного виховання школярів згідно з на-
вчальною програмою з фізичної культури для учнів 
загальноосвітніх шкіл передбачає оволодіння учнями 
певним обсягом знань, відомостями, інформацією з 
фізичної культури та спорту [2]. Але, на жаль в шко-
лі упускається вирішення таких важливих завдань, як 
формування у школярів глибоких і достатньо повних 
знань про свій фізичний стан і шляхи його покращен-
ня, а також виховання інтересів, потреб, які орієнту-
ють людину на здоровий спосіб життя, на самостійну 
ціленаправлену діяльність з вдосконалення власного 
тіла. 

Сучасний недостатньо високий рівень фізичної 
підготовки школярів пов’язаний із тим, що фізична 
культура, незважаючи на розмаїття практичних роз-
робок, методичних рекомендацій, ще не стала, як по-
казують відповідні дослідження, привабливою для їх 
індивідуального розвитку [4]. 

В наш час, загальноосвітні заклади переходять на 
навчання учнів за новим освітнім стандартом, який 
побудований на компетентнісному підході. Результа-
том освітнього процесу повинен бути школяр, який 
володіє креативним мисленням, здібністю приймати 
рішення, легко орієнтуватися в сучасних інформацій-
них потоках, тобто для більшості керівників та педа-
гогів на першому плані – як і раніше є якість знань з 
предметів природничої та гуманітарної спрямованос-
ті. Тенденція показує, що в майбутньому учні ще біль-
ше часу витрачатимуть за комп’ютером для виконання 
домашніх завдань і вік дітей, які активно використо-
вують інформаційно-комунікаційні технології будуть 
знижений, аж  до учнів початкової школи [1]. 

Як стверджують вчені, комп’ютерізація навчаль-
ного процесу має не тільки позитивні, але й негативні 
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наслідки у вигляді зниження пошукових здібностей 
учнів у здобутті тих знань, які їм потрібно для тієї 
чи іншої життєвої ситуації. Тобто «заінформатизова-
ність» навчального процесу знижує їх активну й піз-
навальну діяльність, зокрема в необхідних знаннях із 
фізичної культури [4]. В той же час, постійно зрос-
таючі вимоги до знань, вмінь та навичок, перехід до 
трьох уроків фізичної культури, впровадження іспиту 
за вибором учнів, проведення олімпіад з цієї дисци-
пліни, диктують нові підходи до вивчення теоретич-
них основ фізичної культури [2,3]. Цього вимагає та-
кож демографічна і економічна ситуація в країні, коли 
проблеми з низькою тривалістю життя стають все 
більш актуальними. 

В теорії фізичного виховання за останні роки спе-
ціалістами висунуто ряд нових поглядів і концепту-
альних положень з основ реформування і розвитку 
шкільної фізичної культури. Сінгаєвський С. вважає, 
що теоретична підготовка – це не окрема епізодична 
інформаційна робота, не лише засвоєння школярами 
теоретичних відомостей про фізичну культуру і спорт, 
не сума чи обсяг певної специфічної інформації, яку 
треба «видати» учням за період їх навчання у школі. 
Це постійна робота, яка дає змогу підтримувати, спря-
мовувати й активізувати так звану мотиваційну ауру 
(позитивну позицію до фізичної культури), яка в свою 
чергу охоплює весь процес фізичного виховання, фор-
муючи  духовно-психологічний стан особи школяра 
на рівні існування необхідної ідеології особистої жит-
тєдіяльності та способу життя [5]. 

У сучасному шкільному навчальному процесі пе-
редачу знань забезпечує вчитель, який формує умін-
ня, навички, фізичні якості, слідкує за фізичним роз-
витком і фізичною підготовленістю учнів, забезпечує 
оптимальний режим, пропагує здоровий спосіб життя, 
контролює стан учнів на уроці. Але, як свідчить прак-
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тика сьогодні в школі виникає парадоксальна ситуа-
ція, коли активізація педагогічної діяльності вчителя, 
застосування ним новітніх технологій, методичних 
прийомів, наражається на психологічний опір вихо-
ванців, оскільки вони приходять на заняття із раніше 
сформованою суспільною думкою, а не рідко й бать-
ками – настановою до протесту [4]. Не таємниця, що 
більша частина вчителів дають необхідні знання на 
практичних заняттях в спортивному залі чи майдан-
чику через відсутність кабінетів з фізичної культури 
чи місць, в яких можливо ефективно проводити уроки 
з теорії та методики фізичного виховання. В школах 
недостатньо наочних посібників, плакатів, таблиць 
для проведення таких уроків. В результаті цього ін-
формація не засвоюється учнями чи засвоюється по-
верхнево.

У знеціненні теоретичних знань про фізичну куль-
туру, які необхідні школярам, відіграють роль засоби 
масової інформації, інтенсивно пропагуючи в рекламі 
шкідливі звички, вседозволеність та інше.

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом 
НДР Міністерства у справах молоді та спорту на 2011-
2015 рр. за напрямом 3.1«Теоретико-методологічні 
основи фізичного виховання і оздоровчої фізичної 
культури» відповідно до теми «Вдосконалення 
програмно-нормативних засад фізичного виховання в 
навчальних закладах».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити рівень теоретич-

них знань учнів середніх класів у галузі фізичного ви-
ховання.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури, метод спостереження, теоретичне тесту-
вання, методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Для визначення рівня 
теоретичних знань з фізичної культури нами розро-
блено 50 тестових питань, які охоплюють теоретико-
методичні знання навчальної програми. Умовно вони 
були поділені на 3 блоки знань: з валеології – 28%, 
з історії та сучасних Олімпійських Ігор – 30%, з те-
орії та методики фізичного виховання – 42%. Частка 
кожного наведена у відсотках. Всього участь взяли 80 
учнів, з них 40 дівчат та 40 хлопців 8 класу загально-
освітньої школи №4 м. Вінниці.

Результати дослідження. 
В таблиці 1 наочно показано відсотки правильних 

відповідей хлопців і дівчат за умовними блоками.  
Найкращі знання учні показали з олімпійської те-

матики. Детальний зміст питань, кількість респонден-
тів та відсоток правильних відповідей дівчат та хлоп-
ців наведено в таблиці 2. 

Приблизно 90% опитаних учнів середніх  класів 
точно знають, що є символікою Олімпійських Ігор і 
де зародилися Олімпійські Ігри. В деяких питаннях 
хлопці обізнаніші, аніж дівчата, і це підтверджують 
дані таблиці 2, де різниця в окремих питаннях дося-
гає 17,5%. 

Зовсім інша ситуація в питаннях з валеологічної 
проблематики. Якщо, наприклад, 80% дівчат та 70% 
хлопців знають, що вживання алкогольних та нарко-

тичних речовин негативно впливає на особистість в 
цілому. 50% дівчат та 57,5% хлопців знають про те, 
що сприяє запобіганню плоскостопості; більше 80% 
учнів інформовані про основні заходи, щодо поперед-
ження травм під час самостійних занять фізичною 
культурою, то значно менше лише – 17,5% дівчат та 
25% хлопців знають основний прийом самоконтролю 
з діяльності серцево-судинної системи у спокої і при 
навантаженні – це визначення показників ЧСС.

Дослідження засвідчило, що більше 85% респон-
дентів знають найпростіший спосіб визначення час-
тоти серцевих скорочень, притиснувши жилку на шиї 
або зап’ясті. Трохи більше половини  відсотків дівчат 
та хлопців знають, що ранкова гімнастика почина-
ється з потягування, всі інші відповіли, що з нахилів, 
стрибків та сніданку. 77,5% дівчат та 72,5% хлопців 
знають про найпростіший спосіб визначення постави, 
який виконується таким чином, щоб п’ятки, сідниці, 
лопатки та потилиця торкалися стіни, решта відпові-
ла, що легко визначити поставу при положенні лежа-
чи. Що ВІЛ/СНІД не передається через рукостискан-
ня знають лише 75% дівчат та 82,5% хлопців. Дуже 
малий відсоток (відповідно 37,5% хлопців та 25% ді-
вчат) знають про безпечну межу показника ЧСС при 
самостійних заняттях фізичними вправами, яка для 
їхнього віку становить до 130 уд./хв. 

Цікаві дані ми отримали на запитання : «Що вклю-
чає в себе особиста гігієна?» – 42,5% дівчат та 37,5%  
хлопців відповіли правильно, що вона повинна вклю-
чати крім догляду за тілом, порожниною рота, загар-
тування, ранкової гімнастики, також організацію роз-
порядку дня і заняття фізичними вправами, всі інші 
чомусь включили прогулянки на свіжому повітрі, сон, 
чергування праці і відпочинку, гідро-процедури. Біль-
ший відсоток дітей обізнані про причини порушення 
постави – 77,5% дівчат та 65% хлопців знають, що 
слабкість м’язів – головна тому причина, для решти 
– це звичка до певних положень тіла, як наприклад, 
носіння портфеля на одному плечі, а деякі вважають 
–  через відсутність рухів під час шкільних уроків. Те, 
що більшу частину раціону повинні складати вугле-
води знають лише 50% хлопців та 67,5% дівчат. І не 
всі учні знають, що у спокої в фізично здорових лю-
дей ЧСС повинно складати 60-80 уд./хв.( відповідно 
47,5% хлопців та 65% дівчат). 

Тепер детальніше зупинимося на питаннях тео-
рії та методики фізичного виховання, які становлять 
найбільшу частину тестування. Цікаво прослідкува-
ти за тим, як учні середніх класів розуміють поняття 
«фізична культура» та «фізичне виховання». Серед 
дівчат – 30%  правильно розуміють термін «фізич-
на культура» і 52,5% – «фізичне виховання». Серед 
юнаків цей показник дещо нижчий і становить 27,5% 
та 25% відповідно. Великий відсоток дітей фізичну 
культуру плутають із фізичним вихованням, вважаю-
чи що це не тільки процес формування в людині ру-
хових умінь і навичок, а також передача спеціальних 
знань (табл. 3). 

Переважна більшість школярів (57,5% хлопців та 
70% дівчат) знають, що основним специфічним засо-
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Таблиця 1
Рівень знань учнів 8-х класів за блоками

Стать n
Відсоток правильних відповідей за блоками знань, %

валеологічні олімпійські теорія та методика 
фізичного виховання 

Х 40 60,4 68,8 41,0
Д 40 63,4 70,1 44,8

Таблиця 2 
Знання учнів 8-х класів з Олімпійської тематики

№ Питання
Хлопці Дівчата

n % n %
1. Символікою Олімпійських Ігор є? 36 90 35 87,5

2. Яка відстань марафонської дистанції на 
Олімпійських Іграх? 28 70 24 60

3. Чим нагороджували переможців стародавніх 
Олімпійських Ігор? 26 65 27 67,5

4. Де зародилися Олімпійські Ігри? 36 90 35 87,5

5. Як називали в Стародавній Греції переможців 
Олімпійських ігор? 19 47,5 26 65

6. В якому році відбулись перші сучасні 
Олімпійські Ігри? 21 52,5 22 55

Таблиця 3
Розуміння підлітками терміна «фізична культура»

№ Варіанти відповідей
Хлопці Дівчата

N % N %

1. Потенційні можливості людини виконувати фізичне 
зусилля; 4 10 6 15

2.
Сукупність спеціальних, духовних і матеріальних 
цінностей, способів їх використання з метою оздоров-
лення і розвитку людини;

11 27,5 12 30

3.
Процес формування у людини рухових умінь і на-
вичок, і передача спеціальних знань у галузі фізичної 
культури.

19 47,5 17 42,5

4. Властивості, що характеризують окремі якості рухо-
вих спроможностей людини. 6 15 5 12,5

Таблиця 4
Знання учнів 8-х класів з теорії фізичного виховання 

№ Зміст питань
% правильних відповідей 

Хлопці Дівчата
1. Що означає термін «фізичне виховання?» 25 52,5

2. Що є основним специфічним засобом 
фізичного виховання? 57,5 70

3. Що таке фізичні вправи? 15 12,5
4. Як ви розумієте термін «спорт?» 30 17,5
5. Що таке фізичні якості? 17,5 25
6. Які рухові якості існують? 40 50
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бом фізичного виховання є фізичні вправи, а от що 
таке «фізичні вправи» відповіли правильно лише 15% 
хлопців та 12,5% дівчат. 

Тестування містили питання на з’ясування тер-
мінів «фізичний розвиток» та «фізична роботоздат-
ність». Виявляється, лише 50% хлопців та 42,5% 
дівчат знають, що природний процес вікової зміни 
морфологічних і функціональних ознак організму, зу-
мовлений спадковими чинниками та умовами зовніш-
нього середовища є фізичним розвитком. Ще менший 
відсоток (хлопці 30%, дівчата 27,5%) знають, що по-
тенційні спроможності людини виконувати фізичне 
зусилля без зниження заданого рівня функціонування 
організму, його серцево-судинної і дихальної систем 
це фізична роботоздатність. 

А на питання: «Що таке швидкість?» лише 17,5% 
хлопців та 20% дівчат змогли дати правильну відповідь. 

Висновки.
Сьогодні більшість учнів 8 класів не можуть само-

стійно займатися фізичними вправами, з ними потріб-
но постійно працювати викладачеві. Лише невелика 
частина школярів (31% серед хлопців та 34,75%  ді-

вчат) здатні дотримуватися безпеки, більш-менш зна-
йомі з методикою розвитку окремих фізичних якостей 
і можуть самостійно займатися фізичними вправами. 

Проведене дослідження свідчить про недостатню 
освітньо-педагогічну діяльність в орієнтації школярів 
середніх класів на соціальну та індивідуальну цін-
ність теоретичних знань фізичної культури, її важли-
вості для зміцнення здоров’я й власного самовдоско-
налення. 

Педагогічні завдання, які розроблені у тестовій 
формі дозволили не тільки отримати об’єктивні оцін-
ки рівня знань, вмінь і навиків учнів по основам фіз-
культурної діяльності, але і виявити проблеми, які ви-
никли при засвоєнні школярами навчальної програми 
з предмету «фізична культура».  

Теоретична підготовка учнів в області фізичної 
культури повинна стати необхідною базою для фор-
мування наукового світогляду і фізичної культури 
особистості школяра. 

Перспективи подальших досліджень полягають в 
моніторингу знань і розробці програми методичних 
занять фізичної культури для учнів середніх класів. 
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Диференційований підхід до покращення психофізичного стану 
першокурсників вищих навчальних закладів  

як проблема галузі фізичного виховання
Лукавенко А.В.,  Єдинак Г.А.

Кримський державний медичний університет імені  С.І. Георгієвського 
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто стан проблеми, 
пов’язаної із реалізацією дифе-
ренційованого й індивідуального 
підходів до першокурсників вищих 
навчальних закладів у процесі по-
кращення їх психофізичного стану 
засобами фізичного виховання.  
Аналізом наукової літератури ви-
явлено, що такий стан переважної 
більшості студентів нижчий від 
необхідного, а адаптації до на-
вчальної діяльності відбувається 
ірраціональним шляхом. У зв’язку 
із цим необхідно покращувати 
зазначені показники студентів, 
використовуючи один з найефек-
тивніших засобів – фізичні вправи 
і враховуючи їхні інтереси, по-
треби, мотиви. Одним зі шляхів 
розв’язання цієї проблеми є дифе-
ренціація змісту занять фізичними 
вправами на основі особливостей, 
якими відзначаються представни-
ки різних соматотипів. Водночас 
дослідження у цьому напрямі оди-
ничні, що зумовлює необхідність 
розв’язання означеної проблеми. 

Лукавенко А.В., Единак Г.А. Дифференциро-
ванный подход к улучшению психофизиче-
ского состояния первокурсников высших 
учебных заведений как проблема отрасли 
физического воспитания. Рассмотрено со-
стояние проблемы, связанной с реализацией 
дифференцированного и индивидуального 
подходов к первокурсникам высших учебных 
заведений в процессе улучшения их психофи-
зического состояния средствами физического 
воспитания. Анализом научной литературы 
выявлено, что такое состояние подавляющего 
большинства студентов ниже необходимого, а 
адаптация к учебной деятельности осущест-
вляется иррациональным путем. В связи с 
этим необходимо улучшать отмеченные пока-
затели студентов, используя одно из наиболее 
эффективных средств –  физические упражне-
ния и учитывая их интересы, потребности, мо-
тивы. Одним из путей решения этой проблемы 
есть дифференциация содержания занятий 
физическими упражнениями на основе осо-
бенностей, которыми характеризуются пред-
ставители разных соматотипов. В то же время 
исследования в этом направлении единичны, 
что обусловливает необходимость решения 
указанной проблемы. 

Lukavenko A.V., Iedynak G.A. 
Differentiated approach to improving 
the mental and physical state 
freshmen higher education sector as 
a problem of physical education. The 
state issues related to implementation of 
the differentiated and individual approach 
to first-year institutions of higher learning 
in the process of improving their mental 
and physical state of the means of 
physical education. Analysis of scientific 
literature revealed that such a state of 
the vast majority of students below this, 
and adaptation to the training activities 
carried out by the irrational. In this 
connection it is necessary to improve 
student performance marked by using 
one of the most effective means – 
exercise, and taking into account their 
interests, needs, motives. One solution 
to this problem is the differentiation of 
the content of exercise on the basis of 
features, which are characterized by the 
representatives of different somatotype. 
At the same time, research in this area 
are rare, hence the need to address this 
problem.
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студенти-першокурсники,вищі 
навчальні заклади, психофізичний 
стан, фізичне виховання, дифе-
ренціація, індивідуалізація, зміст, 
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Вступ.1

Навчальний процес першокурсників вищих за-
кладів освіти розглядається як стрес-утворюючий 
чинник (Мосейчук Ю.Ю., 2009). У зв’язку із цим та 
враховуючи незадовільний фізичний стан більшості 
сучасних студентів [3] важливим є пошук шляхів і 
підходів до вирішення існуючої проблеми. Значною 
мірою цьому можуть сприяти заняття фізичними 
вправами, які передбачають реалізацію диференційо-
ваного й індивідуального підходів з використанням 
критеріїв, що мають біологічну основу, тобто показ-
ники яких тривалий час практично не змінюються 
[2]. Проте дослідження в означеному напрямі пооди-
нокі й фрагментарні [1], що засвідчує невирішеність 
порушеної проблеми. 

На сучасному етапі фахівці одностайні у висновку, 
що для першокурсників вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) процес навчання є вагомим стресовим чин-
ником. Деякими передумовами останнього є: зміна 
попереднього життєвого стереотипу, інтенсивний ін-
формаційний потік з незвичною складністю завдань, 
необхідність його переробки із високою швидкістю, 
одночасна реалізація декількох видів діяльності без 
зниження якісних і кількісних характеристик, неви-
значеність ситуацій, пов’язана із можливими конфлік-
© Лукавенко А.В.,  Єдинак Г.А.., 2012

тами (Маліков М.В., 2006). Наслідком дії зазначеного 
є, передусім зниження якості навчання, адаптаційно-
го потенціалу організму, погіршення психоемоційно-
го стану, що, в свою чергу, негативно позначається на 
психічному, фізичному здоров’ї студента, функціо-
нальних можливостях систем його організму.

Посилює виявлений негатив те, що зазначені яви-
ща і процеси відбуваються на фоні незадовільного 
фізичного стану більшої частини студентської молоді 
взагалі та першокурсників ВНЗ зокрема [4]. Це потре-
бує невідкладних заходів для усунення існуючої про-
блеми. 

Робота виконується у Львівському державному 
університеті фізичної культури згідно із Зведеним 
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006–2010 рр. Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 
3.1.1 «Теоретико-методичні та програмно-нормативні 
основи фізичного виховання учнів та студентів» (но-
мер державної реєстрації 0107U000771). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити на теоретичному рівні стан 

розв’язання проблеми,пов’язаної із реалізацією дифе-
ренційованого підходу до першокурсників під час по-
кращення їх психофізичного стану в процесі фізично-
го виховання у вищих навчальних закладах. 
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Методи та організація дослідження. Під час до-

слідження використовували загальнонаукові методи, 
а саме аналіз, систематизацію та узагальнення даних 
літературних джерел. 

Результати дослідження.
Аналіз наявних у науковій літературі даних з озна-

чених раніше позицій засвідчує таке. На сучасному 
етапі фізичний стан розуміють як характеристику 
особистості людини, стану здоров’я, статури і консти-
туції, функціональних можливостей організму, фізич-
них працездатності й підготовленості [6]. 

Хронічні захворювання має 72 % першокурсників, 
рівень захворюваності на 100 таких студентів складає 
112,5±6,2 випадків, в окремих з них кількість захворю-
вань – 2–3;у дівчат цей рівень вищий ніж у хлопців, а 
провідними в структурі є хвороби нервової системи й 
органів чуття (37,8±2,7 %), ендокринної системи, ор-
ганів травлення, порушення обміну речовин (35,3±2,6 
%) [4].За іншими даними [3] кількість пропущених по 
хворобі днів навчального року складає, в середньому, 
10–18, за даними В. І. Романової ( Романова В.І., 2010) 
– у дівчат цей показник від 3 до 8 днів. Водночас усі 
зазначені дослідники роблять висновок, що соматичне 
здоров’я першокурсників знаходиться на нижчому від 
середнього рівні, а високий рівень практично відсут-
ній. Комплексна характеристика фізичного здоров’я 
за методикою Г. Апанасенка засвідчила, що середнім 
рівнем відзначається 30,7 % першокурсників, нижчим 
від середнього – 20,4 %, низьким – 13,2 %, а високий 
рівень демонструє тільки 15 % [3].  

За іншим показником фізичного стану, – функціо-
нальними можливостями організму, – першокурсники 
відзначаються таким. За індексом подвійного добут-
ку і коефіцієнтом економізації кровообігу можливос-
ті функціонування серцево-судинної системи 35 % 
хлопців і 25,5 % дівчат,за напруженням адаптаційного 
потенціалу системи кровообігу, що кількісно харак-
теризує пристосувальні реакції організму, у 58–75% 
таких студентів оцінюються як низькі [4].

Варіабельність серцевого ритму, що засвідчує ба-
ланс у діяльності вегетативної нервової системи, про-
тягом першого року навчання у переважної більшості 
студентів відзначається тенденцією до дисбалансу. 
Так співвідношення хвиль LF до HF (характеризують 
активність відповідно симпатичного і парасимпатич-
ного відділів системи) були значно вищі від норми: 
на початку навчального року LF – 1824±52 при нормі 
1517±68 мс2, HF – 614±63 при нормі 836±54 мс2; на-
прикінці – LF склала 2512±74 при нормі 1623±24 мс2, 
HF – 742±68 при нормі 739±67 мс2(р<0,05). Згідно з 
індексом Баєвського від початку навчального року до 
екзаменаційної сесії у першокурсників відбувається 
наростання напруги регуляторних систем організ-
му: при нормі у зазначені періоди на рівні відповід-
но 48,2±2,7 та 52,7±3 ум. од значення індексу склали 
66,3±4,2 та 134,8±4,4 ум. балів (від р<0,05 до р<0,01)
(Мосейчук Ю.Ю., 2009).

Суттєво нижчими від норми є також показники 

функціонування дихальної та м’язової систем першо-
курсників, причому як на початку, так і наприкінці на-
вчального року [3; 4].

Фізична підготовленість першокурсників, як інша 
складова фізичного стану, загалом відзначається 
аналогічною вищезазначеній характеристикою (Куз-
нєцова О.Т., 2005; Маляр М.І., 2008; Церковна О.В., 
2007).

Зокрема, результати складання першокурсниками 
Державних тестів:знаходяться на низькому рівню, 
оскільки становлять 2–3 бали (Церковна О.В., 2007); 
у переважної більшості студенток відповідають оцін-
ці «незадовільно» (Романова В.І., 2010); 48 % таких 
студентів має низьку фізичну підготовленість(Драчук 
С.П., 2006). Конкретизуючи останнє зазначається, що 
у першокурсників недостатньо розвинуті швидкісна, 
загальна, динамічна силова витривалість, вибухова 
сила м’язів нижніх кінцівок, гнучкість, координація у 
циклічних локомоціях. 

Що стосується загальної фізичної працездатнос-
ті, то тут виявлено такі результати(Мосейчук Ю.Ю., 
2009): за PWC170 на початку навчального року показник 
дівчат складає 520±13,3 кгм/хв при нормі щонайменше 
690±14,8, хлопців – відповідно 690±13,7 та 850±16,3 
кгм/хв (р<0,001). Значення пікових фізичних наван-
тажень дівчат знаходяться на рівні 720±11,8,хлопців 
– 810±11,8 кгм/хв при нормі щонайменше 740±13,9 та 
880±11,8 кгм/хв (р<0,05).

Аналіз деяких психічних функцій першокурс-
ників засвідчує, що їхня розумова працездатність за 
показником швидкості переробки зорової інформації 
найвища у вересні та повинна становити щонаймен-
ше 3,85±0,07 біт/с, тоді як насправді знаходиться на 
рівні 3,13±0,04 біт/с (р<0,05). Протягом навчального 
року вона знижується і наприкінці досягає значення 
на рівні лише 2,57±0,03 біт/с, що значно менше ніж 
норма(р<0,001). Негативну тенденцію виявлено та-
кож у емоційно-поведінкових реакціях: 69,6 % пер-
шокурсників відзначається іпохондрією, 63,1 % – де-
пресією, 54,4 % – психастенією, у 52,2 % виявлено 
істеричні, 73,9 % – шизоїдні реакції (Воронова В.І., 
2003). Водночас усім першокурсникам притаманний 
підвищений рівень соціальної фрустрації, що значно 
вищий порівняно із старшими студентами, а також 
суттєве зниження у перших показників настрою: за 
«енергійністю-активністю» – на початку навчально-
го року значення становить 47,8±6,3, у період сесії 
– лише 19,3±2,9 (р<0,001) (Мосейчук Ю.Ю., 2009), 
що певною мірою зумовлено збільшенням показника 
«втома-інертність» (Воронова В.Ю., 2003).

Отже в перший рік навчання у ВНЗ студенти від-
значаються нижчими від необхідних показниками 
психофізичного стану, а також їх негативною зміною 
в означений період. Це не сприяє належному вирішен-
ню завдань, що висуваються перед ВНЗ, а значить за-
свідчує необхідність зміни існуючого стану в напрямі 
покращення таких показників студентів. 

Аналізуючи із цієї позиції дані наукової літератури 
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(Круцевич Т.Ю., 2008; Шиян Б.М., 2006) встановили, 
що провідним засобом розв’язання проблеми є рухова 
активність із використанням фізичних вправ. Проте 
така активність студентів (у тому числі першокурсни-
ків) на сучасному етапі значно нижча від належної: 
22–36 % дівчат використовують її у повсякденні час від 
часу, а 38–50 % – не використовують взагалі(Романова 
В.І., 2010); кількість таких у першому випадку – по 25 
% дівчат і хлопців [3]; у 80–85 % студентів немає уста-
новки на систематичні заняття фізичними вправами і 
дотримання здорового способу життя [4].

Зазначене свідчить про складність вирішення по-
ставленого завдання у зв’язку із недостатніми інтер-
есами, потребами студентів до рухової активності, яка 
передбачає використання фізичних вправ. Водночас 
зазначається(Декерс Л., 2007; Хекхаузен Х., 2003), 
що в їх формуванні важливе місце належить мотивам 
уникнення невдачі та досягнення успіху, а саме наяв-
ність останнього забезпечує: виразніший позитивний 
вплив на якість діяльності порівняно із першим, мен-
ші витраті психофізіологічних ресурсів, підтримання 
на вихідному рівні якості діяльності у випадку втоми, 
а також є одним зі стимулів до повторної реалізації 
такої діяльності.

Фахівці [7] наголошують, що в аспекті зазначеного 
однією із найважливіших умов формування в молодої 
людини мотиву досягнення успіху є врахування її ін-
дивідуальних особливостей та розроблення на  осно-
ві домінуючих (порівняно із іншими представниками 
тих самих віку і статі) характеристик індивідуальних 
(групових) програм досягнення поставленої мети. 
Іншими словами покращити психофізичний стан сту-
дентів неможливо без систематичних занять фізични-
ми вправами, що реалізуються із виконанням вимог, 
передусім такого загального принципу фізичного ви-
ховання як «диференціації й індивідуалізації». 

Основу реалізації принципу складає об’єднання 
осіб з однаковою базовою ознакою у відносно одно-
рідні вибірки та використання оптимальних для кож-
ної засобів і методів педагогічного впливу [2]. Чинною 
програмою фізичного виховання у ВНЗ (Навчальна про-
грама для вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV 
рівнів акредитації) для реалізації диференційованого 
підходу пропонуються такі критерії: рівень фізичної 
підготовленості, фізичного розвитку, соматичного 
здоров’я студентської молоді. Проте аргументовано 
доводиться (Бальсевич В.К., 2000; Волков Л.В., 
2001; Никитюк Б.А., 2000),[2], що зазначені 
показники є лабільними, тобто під впливом зовнішніх 
чинників (у тому числі занять фізичними вправами) 
змінюються, а значить лише частково відповідають 
сучасним уявленням про критерії диференціації й 
індивідуалізації у фізичному вихованні. У зв’язку 
із цим високоефективними є показники, що мають 
біологічну основу, тобто  тривалий час практично не 
змінюються і, водночас відображають різні сторони 
життєдіяльності організму. 

Зазначене підтримується психологами 

(Акинщикова Р.И., 1997; Воронова В.І., 2007; Уейнберг 
Р., 1998), фізіологами і біологами [(Губа В.П., 2000; 
Дубровський  В.И., 2002; Казначеев В.П., 1986), [5], 
фахівцями фізичного виховання і спорту (Глазирін І.Д., 
2003; Коваленко Т.Г., 2000; Платонов В.Н., 2004). При 
цьому констатується (Никитюк Б.А., 1994), що такі 
показники є генетичними маркерами, а до основних 
належать: серологічні чинники (еритроцитарні 
антигени), смакове сприйняття ФТК, деякі показники 
дерматогліфіки, одонтогліфіки, хромосомний набір, 
групи крові, а також типи темпераменту, вищої 
нервової діяльності й соматичної конституції. 

На сучасному етапі маркери широко й 
успішно використовуються у спортивній практиці 
(Платонов В.Н., 2004). У фізичному вихованні 
використання абсолютних маркерів (серологічних 
чинників, смакового сприйняття ФТК, показників 
дерматогліфіки та інших) як показників для 
реалізації диференційованого підходу обмежується, 
щонайменше,двома причинами. По-перше, 
визначення приналежності індивіда то певної 
типологічної групи вимагає великої кількості методів 
або відзначається складністю методик, реалізація 
яких дуже проблематична на сучасному етапі. По-
друге, недостатньою є кількість наукової інформації 
про функціональні особливості представників різних 
типологічних груп, що унеможливлює розроблення 
на цій основі ефективних технологій і методик їх 
фізичного виховання. 

З іншого боку, використання із зазначеною метою 
соматичного типу конституції (соматотипу)є реаль-
ним уже сьогодні, оскільки процедура його діагности-
ки нескладна,  належним чином описана у спеціальній 
літературі, не потребує великої кількості інструмента-
рію, спеціальних знань і на даний момент накопиче-
но значну кількість необхідної науково-методичної 
інформації. 

У зв’язку із цим зазначається (Никитюк Б.А., 
2000), що соматотип є одним з комплексних показ-
ників і розглядається як частина інтегральної інди-
відуальності людини, що відзначається стійкістю, 
асоційованістю із певним станом реактивності ор-
ганізму, темпами онтогенезу і зв’язком з процесами 
життєдіяльності.

У практичній діяльності доведена висока ефек-
тивність використання цього показника у диферен-
ціації змісту фізичного виховання дітей шкільно-
го віку, передусім старшокласників (Глазирін І.Д., 
2003), [2] Щодо його використання із такою метою 
у процесі фізичного виховання студентської молоді, 
то такі дослідження поодинокі й фрагментарні [1], 
(Мірошніченко В.М., 2008; Никишин И.В., 1994), 
але дозволяють зробити певні висновки. Зокрема 
встановлено (Никишин И.В., 1994) відмінний ре-
зультуючий ефект при використанні 18–22-річними 
представниками різних соматотипів фізичних наван-
тажень із аеробним, анаеробним і змішаним режи-
мами енергозабезпечення. При цьому в першому ви-
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падку має місце невиразна тенденція до покращення 
досліджуваних показників (абсолютної м’язової, 
вибухової сили, загальної і швидкісної витривалос-
ті, ергометричних характеристик – максимальної по-
тужності, часу утримання потужності навантаження 
максимальної і субмаксимальної інтенсивності, ін-
тегральної м’язової працездатності) представників 
астено-торакального, м’язового і дигестивного со-
матотипів. Найбільшим приростом загальної ви-
тривалості (9 %) відзначаються представники ди-
гестивного соматотипу, в яких на початку рівень її 
вияву значно нижчий ніж в інших соматотипах, дещо 
меншим – представники м’язового соматотипу (5,8 
%).У представників астеноїдно-торакального типу 
покращується абсолютна м’язова (10 %), вибухова (5 
%) сила, а також швидкісна витривалість, причому 
більше ніж у м’язовому соматотипі, а час роботи до 
відмови – аналогічно останнім.    

При використанні анаеробного режиму зміни є 
більш вибірковими: в усіх суттєво покращуються ер-
гометричні показники, але найбільше – у представни-
ків астено-торакального соматотипу (33,8 %), в яких 
на початку вони є найгіршими; у них зростають та-
кож інші досліджувані показники, тобто зазначений 
режим для них найбільш сприятливий в аспекті ви-
рішення означеного завдання; він меншою мірою він 
сприятливий для м’язового, а найменше – дигестив-
ного соматотипів. Щодо змішаного режиму енергоза-
безпечення, то використання таких фізичних наванта-
жень сприяло покращенню більшості досліджуваних 
показників у представників усіх соматотипів. 

Іншим дослідженням [1] виявлено особливості 
динаміки показників фізичного стану, взаємозв’язки 
між їх зміною при використанні  хлопцями 17–22 ро-
ків різних соматотипів чинного змісту фізичного ви-
ховання на етапах навчання у вищому військовому 
закладі освіти. 

Дослідженням В. М. Мірошниченко  виявлено 
зумовлені соматотипами дівчат 17–19 років особли-
вості вияву показників фізичного здоров’я та якісних 
параметрів фізичної підготовленості. При цьому за-
значається, що в останньому випадку відсутні суттєві 
розбіжності, за винятком представниць ендоморфно-
мезоморфного соматотипу, які мають перевагу над 
ектоморфним типом у силовій витривалості. Водно-
час суттєво відмінними є зміни показників фізичної 
підготовленості та функціональних можливостей 
серцево-судинної і дихальної систем при використан-
ні дівчатами різних соматотипів фізичних наванта-
жень різного спрямування.

Отже наведені дані засвідчують, по-перше, існу-
вання суттєвих розбіжностей у вияві й динаміці по-
казників фізичного стану дівчат і хлопців 17–22 ро-
ків різних соматотипів під впливом різних варіантів 
змісту їх фізичного виховання, а по-друге, високу 
ефективність соматотипу як критерію для диферен-
ціації й індивідуалізації змісту занять при вирішенні 
різних за спрямованістю завдань фізичного вихован-
ня. Водночас дотепер відсутні пропозиції технологій 
і методик індивідуалізації змісту занять фізичними 
вправами першокурсників ВНЗ медичного профілю 
в аспекті вирішення комплексу таких важливих за-
вдань як адаптації до навчання, підвищення мотивації 
до систематичного використання таких занять у по-
всякденні для покращення фізичного стану та набуття 
знань про вищезазначене для реалізації у майбутній 
професійній діяльності. 

Висновки.
1. Аналіз наукової літератури виявив недостатню 

розробленість проблеми індивідуалізації фізичного 
виховання першокурсників ВНЗ медичного профілю 
та невідповідність його чинного змісту відповідним 
підходам, принципам, умовам, визначеним галузе-
вою наукою.

2. Чинна програма фізичного виховання студентів 
ВНЗ узагалі та першокурсників – майбутніх медич-
них працівників не враховує вимоги такого важли-
вого принципу як диференціації й індивідуалізації 
змісту цього процесу, що суттєво знижує його 
ефективність в успішному вирішенні різних за 
змістом завдань. 

3. Одним з високоефективних критеріїв диференціації 
й індивідуалізації змісту фізичного виховання 
студентів ВНЗ є соматичний тип конституції. Про-
те дослідження із розроблення технологій і методик 
індивідуалізації такого змісту для першокурсників 
ВНЗ медичного профілю із різними соматотипами 
в аспекті вирішення комплексу важливих завдань 
(адаптація до навчання, підвищення мотивації до 
систематичних занять фізичними вправами, по-
кращення фізичного стану, формування знань у 
відповідних питаннях для реалізації у майбутній 
професійній діяльності) відсутні.
Подальші дослідження необхідно спрямувати, пе-

редусім на визначення представництва різних сомато-
типів у загальній вибірці першокурсників ВНЗ медич-
ного профілю, особливостей вияву, зміни, структури і 
взаємозв’язків показників їх фізичного стану, а також 
психологічних особливостей на етапах навчального 
року. 
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Ресурсний підхід у забезпеченні валеологічності  

процесу підготовки майбутніх учителів
Микитюк С.О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розкрито механізми реалізації ре-
сурсного підходу в організації пе-
дагогічної освіти. Визначено шля-
хи забезпечення валеологічності 
педагогічної підготовки, а саме: 
критерії оцінки узгоджуваності 
соціального замовлення і потреб 
особистісного професійного роз-
витку, способи втілення завдань 
концепції педагогічної освіти за 
ресурсним підходом. Конкретизо-
вано умови збереження і зміцнен-
ня духовного здоров’я  майбутніх 
учителів у процесі професійної 
підготовки. На підставі аналізу 
видань вітчизняних і зарубіжних 
авторів, присвячених проблемам 
здоров’я молоді, розкрито, що про-
блему здоров’я студентської мо-
лоді можна розглянути в контексті 
виявлення цінностей здоров’я у 
сфері мислення студентів, а також 
характеристиках їх життя в сучас-
них умовах збереження людських 
ресурсів.

Микитюк С.А. Ресурсный подход в обе-
спечении валеологичности процесса 
подготовки будущих учителей. Раскры-
ты механизмы реализации ресурсного 
подхода в организации педагогического 
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дентов, а также характеристиках их жизни 
в современных условиях сохранения чело-
веческих ресурсов.
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the ways of providing health-saving teacher 
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resource approach. In this article the author 
concretized methods of preserving and 
strengthening the spiritual health of future 
teachers in the process of professional 
training. On the basis of analysis of editions 
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descriptions of their life in the modern terms 
of maintenance of human capitals.
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Вступ.1

Інтеграційні перетворення в Україні, що відбу-
ваються під впливом загальносвітових трансформа-
ційних процесів, потребують формулювання нових 
концептуально-методологічних положень щодо роз-
будови системи педагогічної освіти в сучасних умо-
вах поглиблення кризового стану здоров’я молоді. 
Актуальність дослідження очевидна, оскільки пріо-
ритетність проблеми здоров’я студентів, збереження 
людського ресурс професійної освіти пов’язана з су-
часним різким погіршенням стану їхнього фізичного 
і розумового розвитку та працездатності. Особливу 
тривогу викликає збільшення кількості першокурс-
ників із функціональними органічними захворюван-
нями, які за станом здоров’я не відповідають повною 
мірою вимогам професійної діяльності.

На жаль, мусимо констатувати, що, як зазначено 
у виданні Інституту демографії та соціальних дослі-
джень НАН України «на сьогодні в Україні існує сис-
темна демографічна криза, основним проявом якої є 
суспільне нездоров’я» [4]. Поглиблення демографіч-
ної кризи протягом останніх років зумовлене низкою 
соціально-економічних, екологічних чинників та не-
ефективністю заходів зі збереження громадського 
здоров’я. Це призвело до того, що на сьогодні в Укра-
їні середня тривалість життя громадян на 10-12 років 
нижча, ніж у країнах Європейського Союзу, а смерт-
ність, особливо серед чоловіків працездатного віку, є 
вищою в 3-4 рази.

Таким чином, стратегічним напрямком державної 
освітньої політики в Україні має стати збереження, 
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зміцнення та поліпшення здоров’я молоді, утверджен-
ня в суспільстві ідеології збереження людських ресур-
сів, орієнтування молоді на здоровий спосіб життя.

Сьогодні переконливо виглядає список видань ві-
тчизняних і зарубіжних авторів, які присвячені про-
блемам здоров’я молоді. Це праці  Ю. Лісицина, В. 
Столярова, І. Журавльової, завдяки яким у різні пе-
ріоди освітлювали питання про стан здоров’я цієї 
категорії громадян. Ресурсний підхід у педагогіці 
розробляють Т. Давиденко, В. Лозова, Т. Цецоріна, 
Т. Шамова, І. Якиманська та ін. Розгляд проблем 
здоров’я студентської молоді можна включити в ак-
сіологічний і ресурсний підходи, а саме розглянути 
цінності здоров’я у сфері мислення студентів, а також 
характеристиках їх життя в сучасних умовах збере-
ження людських ресурсів.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розкриття механізмів реалізації 

ресурсного підходу в організації педагогічної освіти, 
визначенні шляхів забезпечення валеологічності пе-
дагогічної підготовки.

Результати дослідження.
Терміном «ресурс» прийнято позначати запас або 

джерело засобів, до якого звертаються в разі конкрет-
ної необхідності. Не береться під сумнів той факт, що 
організація або установа не здатні досягти намічених 
цілей, якщо не мають у своєму розпорядженні необ-
хідних ресурсів. В цілому ресурсний підхід відобра-
жає наявність засобів (як матеріально-технічних, так і 
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людських) на проведення інноваційних перетворень у 
рамках стратегії диверсифікації і є важливим показни-
ком умов інноваційного розвитку. Відношення до цих 
засобів-ресурсів, а також сукупність дій із визначення 
змісту засобів і їх використання складають суть уза-
гальненого розуміння ресурсного підходу. 

У контексті нашого дослідження важливим є те, 
що ресурсний підхід допомагає доцільно узгодити 
можливості й інтереси суб’єктів навчально-виховного 
процесу. Він узгоджує зовнішні (засоби й умови на-
вколишнього середовища) і внутрішні індивідуа-
лізовані ресурси особистості на засадах реалізації 
універсальних ідей людиноцентричності, особистіс-
ної зорієнтованості професійної освіти, забезпечен-
ня індивідуальної траєкторії професійного розвитку 
суб’єкта, позитивного зворотнього зв’язку (як у про-
цесі професійної підготовки у вищому навчальному 
закладі, так і в процесі професійної діяльності вчите-
ля у загальноосвітньому навчальному закладі). 

Ресурсний підхід за рекомендаціями А. Алексюка, 
А. Деркача, М. Кричфалушого, Б. Курдюкова та ін. ви-
магає чіткої програми розвитку конкретних умінь як 
майбутнього фахівця, так і його майбутніх учнів. Це 
передбачає структурування змісту навчання, яке до-
зволяє студентам вивчати його в різних темпах і на 
різних рівнях складності та готує майбутніх фахів-
ців до реалізації завдань професійної діяльності. До 
основних елементів людського ресурсу, як правило, 
відносять: ресурс освіти (загальні і спеціальні зна-
ння); результат підготовки на виробництві (кваліфі-
кація, навички, досвід); капітал здоров’я; володіння 
економічно значимою інформацією; капітал міграції 
(забезпечує мобільність працівників); мотивація еко-
номічної діяльності.

Головна особливість людських ресурсів полягає 
в їх особистісній специфіці. В умовах прискорення 
технологічних нововведень, загострення конкуренції, 
глобалізації освітніх і професійних процесів самі зна-
ння, кваліфікація, творчі й підприємницькі здібності 
працівників розглядаються як основний ресурс розви-
тку економіки і підвищення ефективності і конкурент-
них переваг стратегічного розвитку ділових організа-
цій [5, c.45].

Науковий підхід у дослідженні людських ресурсів 
передбачає їх всебічний і об’єктивний аналіз як 
складної, поліструктурної системи, ефективність якої 
залежить передусім від капіталу здоров’я [1]. 

Нині безперервна освіта і навчання стають нормою 
життя, а здібність людини до постійного придбання 
нових знань і умінь, розглядається як найважливіша 
якість робочої сили.  Останнім часом популярності 
набирають спеціальні програми по залученню і 
утриманню таких кадрів, які опікуються власним 
здоров’ям, мають стійкі мотиви до активної рекреації.

Євроінтеграція дедалі помітніше впливає на 
культурно-освітні процеси, що передбачає впрова-
дження європейських норм і стандартів у освіті та 
науці на основі узгоджених положень системи вищої 
освіти; поширення власних здобутків у галузі освіти 
на території ЄС. Однією з норм цього процесу є фор-
мування у студентів мотивації до здорового способу 
життя. Валеологічне переконання студентів у тому, 

що здоров’я – це приватна власність кожного, і є не 
менш важливим чинником успішності в житті і про-
фесії, ніж певні матеріальні блага, буде сприяти ви-
хованню у студентів бажання систематично займатися 
фізичною культурою і спортом.

Серед механізмів реалізації ресурсного підходу в 
організації педагогічної освіти визначимо: чіткість кри-
теріїв оцінки узгоджуваності соціального замовлення і 
потреб особистісного професійного розвитку (виявля-
ється через категорію способу життя), втілення завдань 
концепції педагогічної освіти за ресурсним підходом.

Поняття «способу життя» досить багатопланове, 
охоплює різні сфери життєдіяльності людей, і тому 
застосовується в багатьох наукових дисциплінах і 
дослідженнях: у філософії, політології, культурології, 
соціології, педагогіці, психології та інших галузях 
пізнання. До головних сутнісних аспектів способу 
життя можна віднести такі:  вирішальним фактором, 
що визначає спосіб життя, є соціально-історичні умо-
ви; центральне поняття способу життя – це життєді-
яльність суспільства і його членів; поняття способу 
життя може застосовуватись на трьох різних рівнях, 
а саме: можна розглядати спосіб життя всього сус-
пільства, різних соціальних груп і, нарешті, окремо 
взятої особистості; спосіб життя – це не просто сума 
різних видів життєдіяльності, а їх закономірна цілісна 
система, що охоплює всі сфери буття особистості або 
соціальної групи; вивчення способу життя потребує 
комплексного підходу, який повинен здійснюватись 
силами філософів, соціологів, педагогів, психологів 
і представників інших дисциплін; спосіб життя є ін-
тегральною характеристикою життєдіяльності і тому 
повинен розглядатися у зв’язку зі всією сукупністю 
умов життя (соціальних, природно-біологічних, побу-
тових, психолого-педагогічних) [3].

Спосіб життя не визначається лише характером 
соціальної поведінки людини, яка позитивно чи нега-
тивно впливає на її здоров’я. Сам характер поведінки 
зумовлений фізичним оточенням, культурним серед-
овищем, вихованням, матеріальними можливостями. 
На формування способу життя впливають стереотипи 
стосунків між людьми, їх життєвий досвід і соціаль-
ні умови, які визначаються середовищем і залежать 
від нього. Здоровий спосіб життя – культурний спо-
сіб життя, цивілізований, гуманістичний, турбота про 
здоров’я, як висока цінність.

В нашій державі на спосіб життя, отже і на процес 
узгоджуваності соціального замовлення і потреб осо-
бистісного професійного розвитку має місце вплив 
негативного полюсу. Наслідком цього є хілiстична 
тенденція в культурі: оскільки людина відповідає іде-
алу здоров’я за визначенням, то здоровий спосіб жит-
тя повинен втілитися в усій своїй повноті. При аналізі 
традиційної свідомості можна побачити, що здоров’я 
виявляється життєутворювальним ядром ідеальної мо-
делі сьогодення і майбутнього суспільства. Для люди-
ни традиційно знання й оцінка нероздільні. Тільки збе-
рігаючи і розвиваючи здоров’я, можна дістати статус 
здорового працівника, студента, фахівця тощо. Отже, 
умовою узгоджуваності соціального замовлення і по-
треб особистісного професійного розвитку особистос-
ті майбутнього учителя має стати категорія духовного 
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здоров’я як цілісність психічного і фізичного здоров’я 
особистості, можливість і здатність до реалізації цією 
особистістю себе, своїх потенцій і можливостей.

Студентство — прогресивний прошарок молодих 
людей, носіїв не лише майбутнього біологічного від-
творення, але і економічного, соціального, духовного 
суспільного збереження і відродження. Здоров’я сту-
дентів є цінністю не лише для них самих, але і для 
суспільства в цілому, і вищий навчальний заклад як 
соціальний інститут грає значну роль в збереженні 
здоров’я своїх вихованців. Дослідженнями В. Зайце-
ва було виявлено двохфакторну структуру життєвої 
спрямованості студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів. Одна група спрямованостей, до якої уві-
йшли спрямування до особистісного зростання, осо-
бистісних прихильностей і служіння суспільству, була 
віднесена до внутрішньої спрямованості, пов’язаної 
із задоволенням основних психологічних потреб. До 
групи зовнішньої спрямованості увійшли спрямуван-
ня до матеріального успіху, фізичної привабливості і 
кар’єри в професії. Виявлено, що чим сильніше осо-
бистість зорієнтована на внутрішні спрямування, тим 
кращі в неї показники психічного здоров’я, і, навпаки, 
чим вище вона оцінює значущість зовнішніх спряму-
вань, тим нижче її психологічне благополуччя. 

Відомо, що в студентському віці активно прохо-
дить процес самоідентифікації. Студентів можна в 
значній мірі мотивувати на здоровий спосіб життя, за-
кріпити відповідні навички, але у багатьох випадках 
таким навичкам доводиться вчити, лише потім розви-
вати їх [2]. 

З’ясовано також, що зовнішні спрямування ха-
рактерні для людей, які піддаються жорстким контр-
олюючим виховним впливам, відзначаються в 
навчально-виховному процесі невисокою емоційною 
включеністю в життя педагогічного колективу. Отже, 
повага до особистості, демократичний стиль педаго-
гічного спілкування є фактором формування внутріш-
ньо зорієнтованих особистостей. Цілком зрозуміло, 
що задоволення базових психологічних потреб обу-
мовлює особистісне зростання і психологічний до-
бробут. Якщо навчальне середовище забезпечує адек-
ватну реалізацію вказаних потреб, то молоді люди 
розвиваються психологічно здоровими й асимілюють 
життєві цінності, котрі в подальшому забезпечать без-
перервне задоволення базових психологічних потреб 
та особистісне зростання.

Виховні дії будуть ефективні, якщо вони спирають-
ся на потреби вихованців, а не нав’язуються як щось 
чуже і непотрібне. Тому необхідно спочатку вивчити 
ці потреби і думки самих людей відносно різних захо-
дів виховних дій. В даному випадку вивчалася думка 
студентства Харківського національного педагогічно-
го університету імені Г.С.Сковороди відносно важли-
вості для них самих їх власного здоров’я. 

Аналіз соціологічного дослідження, проведеного в 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди в листопаді-грудні 2011 
року з 530 студентами 1-4 курсів всіх  спеціальностей, 
показав, що «здоров’я» в системі цінностей у студен-
тів займає стійке 4 місце (46,2 % всіх опитаних) після 
першого місця, відданого студентами «матеріальному 
благополуччю» (77,9 %), другого місця за «профе-

сіоналізмом» (75,1 %) і третього – відданого «сім’ї»  
(55,8 %). Цікаво, що за цінністю «здоров’я» йде (тобто 
на 5 місці) «свобода» і «незалежність» (38,5 %), потім 
на 6 місці – «активність, заповзятість» (30,9 %), 7 місце 
– «освіта, духовність» (23,8 %), 8 – «авторитет», «вла-
да» (23,3 %), 9 – «справедливість» (22,5), 10 – «дружба» 
(18,9 %), 11 місце – «відпочинок» (18,3 %), 12 місце – 
«совість» (15,5 %), 13 місце – «патріотизм» (7 %), 14 – 
«релігійність» (1,1 %), 15 – «конформізм» (0,4 %). 

«Матеріальне благополуччя» на перших місцях, 
як у хлопців, так і у дівчат (76,9 %, 79,3 %), причо-
му дівчатам матеріальний достаток для збереження 
здоров’я необхідний більшою мірою. Ієрархічність 
цінностей по групах здоров’я показує, що в основній 
групі в системі цінностей також «матеріальне благо-
получчя» стоїть на першому місці, а в спеціальній 
групі на першу позицію виходить цінність «сім’ї», 
«достаток» же опускається на 2 місце (76,1%, 79,4% 
відповідно). «Професіоналізм», як і в цілому, займає 
2 місце у хлопців, але у дівчат розділяє лідируючу 
позицію разом з «достатком» (70,1%, 79,3%), в осно-
вній групі також – 2 місце (70,9%), в спеціальній – 3 
(76,5%). Третє місце за «сім’єю» – у хлопців в цілому, 
а також в основній групі (48,3%, 62,4%), 2 місце – у 
дівчат (62,1 %), і як уже зазначалося, 1 місце «сім’я» 
займає в системі цінностей серед студентів спеці-
альної групи (81,6%). Стабільно 4 місце в цінності 
«здоров’я»: хлопці (47,9%), основна група (55,6%), 
спеціальна (44,9 %), лише у дівчат «здоров’я» займає 
3 місце (45,4%). 

Потрібно відзначити, що приведені відносні дані 
по відношенню до ієрархії цінностей у кожній з по-
значених груп, крім того, це результати попереднього 
аналізу, який ще уточнюватиметься. Але вже помітні 
основні тенденції і прагматична орієнтація молоді, 
професіоналізм для них важливий у тій мірі, в якій 
він приноситиме достатній прибуток. Можна також 
передбачити тенденцію до високої готовності студен-
тів до професійної міграції. 

Цінність «сім’ї» відносно висока в цілому у ді-
вчат (62,1%), порівнянна з показником основної гру-
пи (62,4%) і різко попереду в спеціальній (1 місце 
– 81,6%), причому у хлопців в цілому, майже в 2 рази 
нижче (48,3%). Таким чином, загальний високий відсо-
ток «набирається» за рахунок дівчат. Порівнюючи дані 
з цінністю «здоров'я», маємо зворотню картину: хлопці 
в цілому цінують своє здоров’я вище за дівчат (47,9% 
проти 45,3% відповідно), і в спеціальній групі нижчий 
відсоток значущості «здоров’я», ніж в основній (44,9% 
проти 55,6%). Фізичне здоров’я хлопцям необхідне для 
інших цілей, ніж сім’я, але і не для «професіоналізму» 
і «достатку», де їх також випереджають дівчата. Хлопці 
значно більше цінують «дружбу», хоча для спілкуван-
ня вони витрачають менше часу, чим їх однокурсниці. 
Також у парубків вище відносні показники по змінних 
«совість», «відпочинок», «авторитет», «справедли-
вість», «патріотизм», «конформізм», «релігійність», 
але вони поступаються дівчатам в «свободі», «актив-
ності», «духовності і освіті». 

У ході аналізу виявлено гендерні тенденції: дівчат 
«тягне» з одного боку до «емансипованості», а з іншої 
– все це в межах високого значення сім’ї. Швидше за 
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все, і здоров’я своє вони підпорядковують головному 
– сім’ї (майбутньою). Нижчі показники значущості 
«свободи і незалежності», «професіоналізму», «мате-
ріального благополуччя» і «активності» у хлопців від-
носно дівчат свідчать про феміністські характеристи-
ки, швидше за все, готовності користуватися благами, 
а не «добувати» їх, тим більше для сім’ї. 

Цікавим видається визначення респондентам зна-
чень цілей навчання студентів в університеті. Було ви-
ділені 4 змінні («отримати диплом», «стати фахівцем 
своєї справи», «поспілкуватися і цікаво провести час», 
«брати участь у спортивних секціях і заходах»), які 
не залежно один від одного оцінювалися студентами: 
«отримати диплом» 84,5% – так, 13% – ігнорували; 
«стати фахівцем своєї справи» 92,6% – так, 7,4% – іг-
норували; «поспілкуватися і цікаво провести час» 34% 
– так, 63,4% – ігнорували; «брати участь в спортивних 
секціях і заходах» 9% – так, 84% – ігнорували. 

Як видно, студенти не вважають важливою спор-
тивну і секційну діяльність, що дуже характерно для 
більшості гуманітарних вищих навчальних закладів. 
Вочевидь, розуміння здоров’я як цінності не асоцію-
ється із спортивними заходами і секціями. 

Дослідженням установлено, що серед способів вті-
лення завдань концепції педагогічної освіти за ресурс-
ним підходом, які забезпечують збереження і зміцнен-
ня духовного здоров’я  майбутніх учителів у процесі 
професійної підготовки, є нормативно-організаційне, 
інструктивно-методичне і навчально-ресурсне забез-
печення педагогічного процесу. 

Нормативно-організаційне забезпечення – це 
навчально-методична документація, що регламентує 
діяльність учасників навчально-виховного процесу в 
конкретно визначений період (робочий навчальний 
план, програма діяльності тощо). Важливою валеоло-
гічною константою володіє документація щодо регла-
ментів навчального навантаження студентів та вико-
нання ними індивідуальних планів навчальної роботи.

Інструктивно-методичне забезпечення – 
пояснювально-інструкційна документація, що забез-
печує ефективне включення студентів у навчальний 

процес із тьюторським супроводом на всіх етапах його 
здійснення (інструкції та методичні рекомендації (фо-
рум, чат, тьюторіал тощо), методичні матеріали для 
студентів із питань виконання різних видів навчаль-
ної діяльності (тестування, написання есе, проектна 
діяльність тощо). Валеологічність педагогічного су-
проводу такої документації може забезпечуватися по-
радниками щодо оптимального використання ресур-
сів часу, матеріальних і енергетичних засобів.

Навчально-ресурсне забезпечення – друковані, 
електронні та програмні ресурси, що передбачено для 
використання безпосередньо під час навчання (друко-
вані та електронні посібники, матеріали лекцій, пре-
зентацій, тренажери, тестуючи програми тощо). Цей 
елемент ресурсного забезпечення має чітко узгоджува-
тися із сучасними санітарно-гігієнічним вимогам. 

Висновки. 
Отже, у статті розкрито деякі механізми реалізації 

ресурсного підходу в організації педагогічної освіти. 
Визначено шляхи забезпечення валеологічності педа-
гогічної підготовки, а саме: чіткість оцінки узгоджува-
ності соціального замовлення і потреб особистісного 
професійного розвитку, втілення завдань концепції 
педагогічної освіти за ресурсним підходом. Конкрети-
зовано, що однією з найважливіших умов збереження 
і зміцнення духовного здоров’я  майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки є систематичний мо-
ніторинг ціннісних уявлень студентів. Приведені дані 
такого моніторингу показують, що безпосередньо фіз-
культура і спорт не значимі для студентів 1-4 курсів 
гуманітарного вищого навчального закладу. Здоров’я 
своє вони цінують, хоча воно не є термінальною цін-
ністю (по Роккічу, цінністю-метою), а є інструмен-
тальною цінністю (засобом для досягнення інших 
цілей). Студенти сприймають заняття у спортивних 
секціях і на заняттях як обов’язкові, щось у вигляді 
примусу, вони займаються, але із значущістю їх для 
здоров’я не асоціюють.

Подальше дослідження передбачає вивчення ін-
ших проблем оцінки студентами власної валеологіч-
ної системи цінностей.
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Анотації:
Визначено актуальність спрямо-
ваності професійної підготовки 
майбутнього фахівця на творче, 
професійне самовдосконален-
ня особистості. Проаналізовано 
поняття «самовдосконалення» 
у філософській та психолого-
педагогічній літературі. Конкре-
тизовано зміст поняття «про-
фесійне самовдосконалення» 
студентів-магістрантів. Роз-
глянуто сутнісні складові про-
фесійного самовдосконалення 
студентів-магістрантів та осно-
вні форми їх реалізації. Пред-
ставлено критерії та показники 
професійного самовдоскона-
лення студентів-магістрантів 
педагогічного закладу.

Мишин С.В. Самосовершенствование как 
направление профессионального обра-
зования студентов-магистрантов физиче-
ского воспитания. Определена актуальность 
направленности профессиональной подго-
товки будущего специалиста на творческое, 
профессиональное самосовершенствование 
личности. Проанализировано понятие «са-
мосовершенствования» в философской и 
психолого-педагогической литературе. Конкре-
тизировано содержание понятия «профессио-
нальное самосовершенствование» студентов-
магистрантов. Рассмотрены сущностные 
составляющие профессионального самосовер-
шенствования студентов-магистрантов и основ-
ные формы их реализации. Представлены 
критерии и показатели профессионального са-
мосовершенствования студентов-магистрантов 
педагогического заведения.

Mishin S.V. Self-improvement as 
direction of professional education of 
the students of the masters of physical 
education. Determined the relevance of 
the focus of professional training of future 
specialists for creative, professional self-
actualization of personality. Analyzed 
the concept of “self-improvement” 
in philosophical and psychology-
pedagogical literature. Specified the 
content of the notion of “professional self-
improvement” students-undergraduates. 
Considered essential components of 
professional self-perfection of students-
undergraduates and the main forms of 
their implementation. Provides criteria 
and indicators of professional self-
perfection of students-graduates of 
pedagogical institutions.

Ключові слова:
професійна підготовка, 
студенти-магістранти, про-
фесійне самовдосконалення

профессиональная подготовка, студенты-
магистранты, профессиональное самосовер-
шенствование.

vocational training, students-
undergraduates, professional self-
education.

Вступ. 1

У сучасному соціокультурному просторі особливої 
уваги набуває проблема виховання активного громадя-
нина, відповідальної, творчої особистості, здатної до 
постійного самовиховання, саморозвитку, самовдоско-
налення, спроможної реалізувати свій потенціал на ко-
ристь суспільству [4; 7]. На розв’язання цього завдання 
спрямовані Закон України „Про вищу освіту” (2002), 
Програма щодо реалізації положень Болонської декла-
рації в системі вищої освіти і науки України (2004), 
Концепція національного виховання (1996), Концепція 
громадянського виховання особистості (2000). 

В Україні існують передумови для оновлення зміс-
ту і технологій виховання, в процесі якого відбуваєть-
ся становлення особистості, її залучення до створеної 
людством системи цінностей. Одним із важливих 
шляхів вирішення названої проблеми виступає онов-
лення традиційних методів та форм професійної під-
готовки студентів – тієї соціальної категорії та вікової 
групи, у якої внаслідок її психологічних та соціальних 
особливостей найбільш активно виявляється потреба 
у самоствердженні, самореалізації, але яка не завжди 
цілеспрямовано здійснює ці процеси.   

Однією з актуальних проблем сьогодення є підне-
сення ролі вищої педагогічної освіти як одного із визна-
чальних чинників прискорення соціального розвитку 
суспільства. Головною метою системи вищої педагогіч-
ної освіти є професійна підготовка вчителів та магістрів 
високої кваліфікації згідно з соціальним замовленням. 

Педагогічна підготовка здобувача ступеня магістра 
фізичного виховання є досить важливою, адже згід-
но із загальноєвропейським Болонським процесом у 
нього виникає можливість практичної роботи не лише 
менеджером чи науковцем, а й викладачем вищої шко-
ли. Підготовка магістрів у вищих навчальних закладах 
України до викладацької діяльності зумовлює низку 
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актуальних педагогічних завдань, які потребують на-
укового обґрунтування. 

В останні роки переглядається система педаго-
гічної освіти в Україні, яка здебільшого була спрямо-
вана на оволодіння знаннями і вміннями з окремих 
спеціальних дисциплін і не завжди забезпечувала 
професійну підготовленість до цілісного гуманно-
демократичного виховання учнів і творчого професій-
ного  самовдосконалення власної особистості. 

З метою розв’язання проблеми професійного са-
мовдосконалення студентів ученими було розроблено 
фундаментальні науково-теоретичні та методичні за-
сади професійної підготовки майбутнього вчителя (О. 
Абдуліна, В. Бондар, Ф. Гоноболін, Н. Дем’яненко, 
М. Євтух, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, В. Семичен-
ко, В. Хомич та ін.). Дослідження окремих аспектів 
готовності до професійно-педагогічного самовдоско-
налення та шляхів її формування перебувало в центрі 
уваги низки дослідників (Т. Тихонова, Т. Степанова, 
М.Костенко, П. Харченко). 

Проблема дослідження зумовлена суперечностя-
ми між практикою і теорією викладацької діяльності 
у вищих навчальних закладах. Суттєво змінюються 
функції магістра-викладача, важливим стає не тіль-
ки впровадження інноваційних технологій навчання, 
а й наявність творчого вміння розв’язувати проблеми 
управління самоосвітою студентів, досягнення поро-
зуміння з ними, забезпечення високої ефективності 
навчання. За нинішніх умов зростання вагомості ма-
гістрів, постає завдання удосконалення і підвищення 
якості їхньої педагогічної підготовки, а тому виникає 
потреба цілеспрямованого, усвідомленого підходу до 
формування стратегії такої підготовки у вищій школі. 
Відтак, актуальним є вивчення особливостей само-
вдосконалення студентів-магістрантів фізичного ви-
ховання у навчально-виховному процесі вищого педа-
гогічного навчального закладу. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Робота виконана у відповідності до плану НДР ка-
федри педагогіки Кіровоградського державного педа-
гогічного університету імені Володимира Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета полягала у визначенні сутнісних складових 

поняття «професійне самовдосконалення».
В дослідженні використано такі методи: аналіз і 

узагальнення філософської, психолого-педагогічної 
літератури; навчально-методичних праць щодо вдо-
сконалення змісту, форм і методів професійної підго-
товки майбутніх магістрів фізичного виховання. 

Результати дослідження.
Формування особистості передбачає три основні 

компоненти: вплив соціального середовища; цілеспря-
мований виховний вплив суспільства на особистість 
через соціальні інститути; виховання та свідомий, 
цілеспрямований вплив людини самої на себе, тоб-
то самовиховання [1]. Перші два компоненти мають 
об'єктивний характер, третій – суб'єктивний, оскільки 
містить процеси, що відбуваються у свідомості лю-
дини: осмислення, оцінку, відбір тих позитивних зо-
внішніх впливів, які складають основу її переконань, 
ідеалів, життєвих цілей, мотивів діяльності, звичок. 
Проте, як зазначає C.B. Ковальов [3, с. 4], ці процеси 
лише тоді можуть називатись самовихованням, коли 
являють собою свідомі дії особистості, спрямовані на 
самовдосконалення, тобто дії, в яких людина постає 
активним суб'єктом самоосвіти, морального, трудово-
го, фізичного, естетичного саморозвитку.  

Самовдосконалення – вищий рівень розвитку готов-
ності до самовиховання. У дослідженні Донцова І.А. 
особисте вдосконалення виступає, в першу чергу, як ви-
явлення творчо перетворювального ставлення людини 
до самої себе. Воно, власне, є способом творчої взаємо-
дії людини, культивування нею самої себе через активну 
участь в основних сферах соціального життя [2, с.53].

Поняття “самовдосконалення” як філософська ка-
тегорія відображає процес діалектичного переходу від 
одного рівня розвитку до іншого, взаємоперетворення 
протилежних і разом із тим взаємопов’язаних його 
аспектів. Цей термін означає виникнення нового на 
основі постійної мінливості структур і систем матері-
ального світу [5; 6]. 

Специфічне гносеологічне тлумачення понят-
тя “професійне самовдосконалення” полягає в тому, 
що воно дає можливість повніше розкрити механізм 
утворення нових якостей особистості, зокрема профе-
сійних, у їх генетичному зв’язку з попередніми осо-
бистісними станами: студента, вчителя-початківця, 
фахівця, як результат руху між минулим і майбутнім, 
ідеальним і реальним, буттям і небуттям [8].

Тривалий час вважалося, що виховання особистості 
майбутнього вчителя (викладача) в процесі його профе-
сійного навчання забезпечується засвоєнням системи 
педагогічних знань. І чим більшою була інформаційна 
насиченість такого навчання, тим кращою здавалася 
підготовка вчителя [9]. Сучасними вищими навчальни-
ми педагогічними закладами накопичено певний пози-
тивний досвід як традиційних (дискусійних, клубних, 
творчих) так і інноваційних (інтерактивних, рефлек-
сивних, проектних) форм аудиторної та позааудиторної 
навчально-виховної роботи. Разом з тим, вона не за-
вжди здійснюється системно і недостатньо стимулює 

розвиток самовиховної активності студентів, особливо 
у напрямі формування готовності до особистісного та 
професійного самовдосконалення.

У цілому, ми визначаємо професійно-педагогічне 
самовдосконалення як процес і результат творчого, 
цілеспрямованого, самостійного, самодетерміновано-
го руху студента-магістранта фізичного виховання до 
вершин особистісного і професійного розвитку, що до-
сягається завдяки самоосвіті, самовихованню, самоак-
туалізації й самоменеджменту майбутнього педагога та 
забезпечує його творчу самореалізацію в професії. 

Професійне самовдосконалення майбутніх фахів-
ців у науково-методичній літературі розглядалося в 
контексті вирішення проблеми розвитку особистос-
ті щодо реалізації завдань професійної діяльності  
(Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв,  
Л.С. Рубінштейн, Б.М. Теплов).

Майбутній фахівець в процесі навчання само-
вдосконалюється. Професійне самовдосконалення, як 
важливий напрям професійної освіти майбутнього ма-
гістра вищого навчального закладу, впливає на ефек-
тивність навчально-виховної роботи в цілому, сприяє 
розвитку дидактичного мислення магістра, його уяві 
і інтуїції, здатності до швидкої орієнтації в реальних 
освітньо-виховних системах, вмінню передбачати і 
ефективно діяти в різних ситуаціях, які виникають у 
процесі навчання і виховання, а також формуванню у 
студентів освіченості і творчого мислення, педагогіч-
ної свідомості. Разом з тим, усвідомлення цього спри-
яє удосконаленню педагогічних знань, формуванню 
громадянської позиції, морального ставлення до на-
вколишнього світу.

Дослідження окремих аспектів готовності до 
професійно-педагогічного самовдосконалення та шля-
хів її формування перебувало в центрі уваги багатьох 
дослідників (Т. Тихонова, Т. Степанова, М. Костенко, 
П. Харченко), до самоосвіти (Ю. Калугін, О. Малихін, 
І. Наумченко), самовиховання (С. Єлканов, О. Кучеря-
вий, Л. Рувінський), самоактуалізації та самореаліза-
ції (Є. Бакшеєва, Г. Балл, Ю., В. Калошин, М. Лазарєв, 
Н. Сегеда), мотивації професійного самовдосконален-
ня педагога (Б. Кондратюк, О. Борденюк).

В наукових дослідженнях підкреслюється діалек-
тична єдність особистісного та професійного аспектів 
самовдосконалення (І. Донцов, В. Лозовий, В. Тертич-
на та ін.), обґрунтовується зв'язок самовдосконалення 
з творчістю, суб’єктивністю, самореалізацією людини  
(М. Бердяєв, В. Губін, А. Маслоу, В. Соловйов, С. Франк, 
Е. Фром та ін.), виявляється співвідношення об’єктивного 
і суб’єктивного, виховання й самовиховання, освіти й 
самоосвіти, а також педагогічного керівництва остан-
німи (А. Айзенберг, Л. Буєва, Г.Глезерман, А. Громцева,  
І. Донцов, С. Єлканов, С. Ковальов, О. Кочетов, О. Ма-
лихін, Л. Рувінський, Г. Сериков, В. Шпак та ін).

Свої дослідження приділили проблемі професій-
ного самовдосконалення: майбутніх учителів музики 
І.Ю. Скляренко, юристів – О.А. Бессараба, економіс-
тів – Н.Г. Кошелева, лікарів – Л.В. Дудікова, офіцерів 
– О.В. Діденко. 

Розглянемо сутнісні складові професійного само-
вдосконалення студента, що відображають специфіку 
основних форм його реалізації та вказують на харак-
тер самоактивності особи:
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самоосвіта, що спрямовується на оновлення і погли-• 
блення наявних у спеціаліста знань з метою досяг-
нення бажаного рівня професійної компетентності;
самовиховання, що забезпечує систематичне фор-• 
мування й розвиток позитивних і усунення негатив-
них професійно значущих рис і якостей;
самоактуалізація, в ході якої досягається актуаліза-• 
ція і мобілізація в окремий період часу власних сут-
нісних сил і потенцій педагога.
самоменеджмент, як технологія оптимального ви-• 
користання часу та цілеспрямованого регулювання 
дій і поведінки студента відповідно до поставлених 
задач і обраних пріоритетів. 

Професійно-педагогічне самовдосконалення роз-
гортається в таких етапах, як діагностування, ціле-
покладання, планування, виконання, контроль і ко-
рекція. Поняття  самовдосконалення слід розглядати 
і в широкому розумінні цього терміну, виділяючи у 
ньому соціально-культурний, професійно-духовний і 
особистісно розвивальний аспекти.

Для визначення рівнів професійного самовдоско-
налення студентів нами проаналізовано його критерії 
і показники. Аналіз різних підходів до цієї проблеми, 
реалізованих у працях С.Л.Лобанова, О.М.Латишева, 
В.Я.Слєпова, Я.М.Мусіна, В.І.Мечнікова, дозволяє 
виділити критерії та основні показники професійного 
самовдосконалення студентів педагогічного закладу:
1. Змістовно-мотиваційний, що відображає мету і 

зміст професійного самовдосконалення і ступінь 
його відповідності вимогам професійної діяльності. 
Основними показниками професійного самовдоско-
налення відповідно вказаного критерію є: наявність 
знань про сутність і особливості професійного са-
мовдосконалення; прояв потреби у виробленні по-
зитивних та усуненні негативних властивостей, 
важливих для майбутньої професії.

2. Організаційно-діяльнісний, що містить організацію 
самовиховання, його планування, цілеспрямованість, 
емоційно-вольову насиченість. Основними показни-

ками професійного самовдосконалення відповідно 
зазначеного критерію є: вміння організовувати 
професійне самовиховання та самоосвіту; наявність 
самокритичності в оцінці своєї поведінки, вчинків 
та результатів навчально-виховної діяльності; актив-
на та планомірна робота над собою згідно з метою 
професійного самовдосконалення.

3. Психотехнічний, що відображає рівень володіння 
прийомами і методами самовиховання і професійного 
самовдосконалення. Основними показниками 
професійного самовдосконалення відповідно вка-
заного критерію є: самостійність вибору засобів, 
прийомів та основних напрямків професійного са-
мовдосконалення; прояв активності у пошуку нових 
способів вирішення завдань професійного самовдо-
сконалення; коригування роботи над собою.
Висновки.
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літе-

ратури показав, що попри всю варіативність і багато-
гранність висвітлення вченими проблеми підготов-
ки майбутніх педагогів до різних форм професійної 
самоактивності невизначеними є питання сутності 
професійно-педагогічного самовдосконалення. 

Наукового вирішення потребують існуючі в педа-
гогічній теорії і практиці суперечності між соціальним 
запитом на педагога здатного до неперервного про-
фесійного самовдосконалення та недостатнім рівнем 
її сформованості у випускників педагогічних ВНЗ; 
визнанням особистісної детермінованості професій-
ного самовдосконалення педагога та невизначеністю 
змісту й структури його готовності до самовдоско-
налення; усвідомленням викладачами необхідності 
у формуванні готовності студентів до самовдоскона-
лення на особистісно зорієнтованій та інтегративній 
основі й нерозробленістю відповідних організаційно-
методичних засад її формування.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
вчення рівня професійного самовдосконалення май-
бутніх магістрів фізичного виховання педагогічного 
вищого навчального закладу.
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Развитие координационных способностей девочек 7-8 лет,  
занимающихся художественной гимнастикой 

Муллагильдина А.Я., Дейнеко А.Х., Красова И.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрена предметная подготов-
ка в художественной гимнастике 
детей 7-8 лет, улучшены координа-
ционные способности гимнасток по-
средством одновременной работы с 
двумя мячами. В исследовании при-
няло участие 20 юных спортсменок, 
в экспериментальной группе – 10 
человек. Выявлен уровень разви-
тия координационных способностей 
гимнасток, проведен сравнитель-
ный анализ владения предметами 
правой и левой рукой. Разработана 
методика занятий с двумя мячами, 
направленная на развитие сенсомо-
торной координации спортсменок. 
Получены достоверные изменения 
координационных способностей 
гимнасток экспериментальной груп-
пы, что положительно повлияло на 
подготовку в других видах много-
борья.

Муллагільдіна А.Я., Дейнеко А.Х., Кра-
сова І.В. Розвиток координаційних 
здібностей дівчаток 7-8 років, що зай-
маються художньою гімнастикою. Роз-
глянута предметна підготовка у художній 
гімнастиці дітей 7-8 років, удосконалені 
координаційні здібності гімнасток за до-
помогою одночасної роботи з двома 
м'ячами. У дослідженні брало участь 20 
юних спортсменок, у експериментальній 
групі – 10 осіб. Виявлено рівень роз-
витку координаційних здібностей 
гімнасток, проведено порівняльний 
аналіз володіння предметами правою і 
лівою рукою. Розроблено методику за-
нять з двома м'ячами, що спрямована 
на розвиток сенсомоторної координації 
спортсменок. Отримано достовірні зміни 
координаційних здібностей гімнасток 
експериментальної групи, що позитивно 
вплинули на підготовку в інших видах ба-
гатоборства.

Mulligildina A.Ya., Deyneko A.Kh., 
Krasova I.V. The improvement of 
coordination abilities of young gymnasts 
aged 7-8 years. The article presents 
the substantive training in gymnastics 
by young gymnasts aged 7-8 years, the 
improvement of coordination abilities of 
gymnasts through simultaneous work 
with two balls is highlighted. The research 
has involved 20 young gymnasts and the 
experimental group had 10 people. The 
level of coordination abilities of gymnasts is 
underpinned, the comparative analysis of 
subject possession by the right and the left 
hand is stressed. The method of studying 
with two balls aimed on the development 
of athletes sensorimotor coordination is 
pointed out in the article. The authors obtain 
significant changes in the coordination 
abilities of experimental group gymnasts, a 
positive impact on the preparation of other 
events is demonstrated.

Ключевые слова:
гимнастика, координация, мячи, 
бросок, ловля, балансирование, ма-
нипуляции.

гімнастика, координація, м’ячі, кидок, 
ловля, балансування, маніпуляції.

gymnastics, coordination, balls, shot, 
catching, balancing, manipulation.

Введение.1

Техническая подготовка в художественной гимна-
стике  характеризуется сложно-координационными 
действиями спортсменок,  выполняемых одновремен-
но с манипуляциями предметами на фоне музыкаль-
ного сопровождения. Специфика вида спорта предъ-
являет высокие требования юным спортсменкам в 
развитии координационных способностей [6, 7]. 

В художественной гимнастике воспитанию коор-
динационных способностей всегда уделялось при-
стальное внимание. Лисицкою Т.С. детально рас-
смотрено развитие координационных способностей 
гимнасток в многолетнем аспекте, Любимовой В.В. 
– на этапе начальной подготовки, Белокопытовой  Ж. 
А. и  Нестеровой Т.В. проанализировано  развитие ко-
ординационных способностей гимнасток – художниц 
на этапе высших спортивных достижений [1, 3,  6]. 

В настоящее время актуален поиск методик повы-
шения эффективности тренировочного процесса без 
увеличения объема и интенсивности нагрузки. Одним 
из путей решения этой проблемы является оптимиза-
ция развития координационных способностей дево-
чек 7-8 лет посредством работы с двумя предметами.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – совершенствовать координа-

ционные способности девочек 7-8 лет, занимающихся 
художественной гимнастикой  посредством работы с 
двумя предметами.

Задачи исследования.
1. Выявить уровень развития координационных спо-

собностей гимнасток, провести сравнительный ана-
лиз владения предметами правой и левой рукой.  

© Муллагильдина А.Я., Дейнеко А.Х., Красова И.В., 2012

2. Разработать методику занятий с двумя мячами, на-
правленную на развитие координационных способ-
ностей юных гимнасток.
Результаты исследований.
Исследование проводилось в ХО ФСО «Украина» 

в ДЮСШ по художественной гимнастике. В экспе-
рименте принимало участие 20 гимнасток 7-8 лет, из 
которых 10 девочек занимались по экспериментальной 
программе, 10 детей – по традиционной методике.

Уровень координационных способностей гимна-
сток определялся по общепринятым в спортивной 
тренировке и художественной гимнастике тестам [2]: 
балансирование обруча на руке (с); обратный кат об-
руча без зрительного контроля (количество попыток 
сделанных без ошибок из пяти); отбивание мяча под 
ногой за 15 с. (поочередно правой рукой под правой 
ногой, левой рукой под левой ногой, разы); перекат 
мяча по двум рукам (макс. –10 раз, кол-во); бросок и 
ловля мяча (макс. –10 раз, кол-во);  равновесие после 
трех кувырков (с., макс. 10 с.); определение времени 
простой двигательной реакции (с.); воспроизведение 
силовых параметров движений (ошибка в %); воспро-
изведение времени (ошибка, с.)  (табл. 1).

Сравнивая результаты контрольной и эксперимен-
тальной группы можно сделать вывод, что исследуе-
мые группы спортсменок равноценны по среднестати-
стическим показателям. В балансировании обруча ни 
одна гимнастка не продержала обруч максимальное 
количество времени 10 секунд. Данное упражнение 
было непривычным для детей, полученные результа-
ты неоднородны: от 1 до 8 секунд. Коэффициент ва-
риации в контрольной группе 36,0% и 49,3% правой 
и левой рукой соответственно. В экспериментальной 
группе: 36,6% и 53,8%. 
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Гимнасткам было сложно выполнять обратный кат 
обруча без зрительного контроля. В трех случаях ис-
пытуемые не смогли выполнить этот тест ни разу из 
5 попыток (два раза правой рукой и один раз левой).  
Трем спортсменкам удалось сделать максимальное 
количество, из них две – правой рукой и одна спор-
тсменка выполнила пять обратных катов без зритель-
ного контроля левой рукой. Средние показатели в кон-
трольной группе составляют 2,3±1,49 раз и 2,5±1,43 
раз правой и левой рукой. В экспериментальной груп-
пе – 2,6±1,43 раз и 2,0 ±0,67 раз правой и левой рукой 
соответственно.

Трудным оказалось задание на отбивание мяча под 
ногой за 15 секунд. Девочки постоянно путали, под 
какой ногой и какой рукой отбивать мяч. Ни одной 
гимнастки из двух групп не удалось выполнить необ-
ходимые 12 отбивов за 15 секунд. Средний результат 
в контрольной группе составил 6,5 раз (макс. 9 раз, 
V=19,5%), в экспериментальной 6,9 раза (макс. 10 раз, 
V=29,3%).  

Тест «перекаты мяча», где надо было прокатить 
мяч по двум прямым рукам в одну и другую сторону 
пять раз подряд удался девочкам лучше. Средний ре-
зультат в контрольной и экспериментальной группе со-
ставил 3,1 (макс. 5 раз, V=38,6%) и 2,9 соответственно 
(макс. 5 раз, V=41,3%), это отвечает среднему уровню.

По броскам и ловле мяча результаты варьируются от 
1 до 8 раз правой и левой рукой. Средние показатели ре-
зультатов левой рукой не достигают 5 раз, что свидетель-
ствует о недостаточном владении мячом левой рукой. 

Хорошие результаты гимнастки показали в тесте на 
определение времени простой двигательной реакции 
«захват линейки» – 0,2 с., (V-10.5% и 8,9%). В худо-
жественной гимнастике очень много упражнений, для 
выполнения которых необходима быстрая реакция для 

ловли предмета. Наилучший результат был 14 см., что 
в переводе на секунды соответствует –  0,168 с. 

Довольно сложными оказались тесты на восприятие 
силовых параметров движения, где необходимо было 
воссоздать 50% силы кисти, высчитывалась ошибка 
в процентах. Индивидуальные показатели очень раз-
личаются между собой: от 0 до 50% с коэффициентом 
вариации от 60 до 87% в обеих группах. 

Исследуемая группа гимнасток показала не ста-
бильные результаты в тесте на воспроизведение 30 се-
кундного отрезка времени, определялась погрешность 
результата. Неплохие результаты гимнастки показали 
в равновесии после трех кувырков, 6,0 с. в контроль-
ной и экспериментальной группах, что  соответствует 
среднему уровню.

Из проведенного тестирования можно сделать 
вывод, что уровень координационных способностей 
гимнасток соответствует среднему, но индивидуаль-
ные показатели очень различаются между собой. Ре-
зультаты тестов, которые выполнялись правой рукой 
соответствуют в большинстве случаев среднему уров-
ню, результаты левой рукой чаще его не достигают. 
Особенно это проявилось  в бросках и ловли мяча, 
балансировании обруча на руке. У юных спортсменок 
хорошо развита простая двигательная реакция, однако 
сенсорные проявления мышечных усилий и времен-
ных отрезков требуют совершенствования.

В программе по художественной гимнастике для 
юношеских разрядов, дети этого возраста на доста-
точном уровне владеют тремя предметами: скакалкой, 
обручем и мячом. Следующим предметом в програм-
ме обучения является булавы, единственный парный 
предмет в художественной гимнастике. При работе с 
булавами необходимо выполнение манипуляций  обеи-
ми руками, что на начальных этапах подготовки явля-

Таблица 1.
Результаты тестирования координационных способностей гимнасток  

контрольной и экспериментальной групп

              Тесты

Результаты 
Контрольной группы, 

n – 10
Экспериментальной группы, 

n – 10

Среднее 
Стан-

дартное 
отклоне-

ние 

Коэффи-
циент ва-
риации, 
% (V)

Среднее 
Стан-

дартное 
отклоне-

ние 

Коэф-
фициент 
вариа-
ции, % 

(V)
Возраст, лет 7,8 0,79 10,1 7,9 0,74 9,3

Балансирование обруча, с. пр 6,0 2,16 36,0 6,1 2,23 36,6
л 4,4 2,17 49,3 4,3 2,31 53,8

Обратный кат обруча, разы пр 2,3 1,49 65 2,6 1,43 55,0
л 2,5 1.43 57,3 2,0 0,67 33,3

Отбивание мяча, разы 6,5 1,27 19,5 6,9 2,02 29,3
Перекат мяча, разы 3,1 1,2 38,6 2,9 1,20 41,3

Бросок и ловля мяча, разы пр 6,2 1,87 30,2 6,1 1,29 21,1
л 4,9 1,73 35,3 4,8 2,15 44,8

Захват линейки, сек. 0,194 0,02 10,5 0,201 0,02 8,9
Воспроизведение силовых пара-
метров движений, %

пр 18,7 15,75 84,2 19,3 16,83 87,2
л 19,5 11,72 60,1 21,6 14,25 66,0

Чувство времени, с. 7,1 2,88 40,6 7,8 2,78 35,7
Равновесие после кувырков, с. 6,0 1,25 20,8 6,0 1,63 27,2
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ется сложной задачей для гимнасток. На наш взгляд, 
работа со скакалкой и обручем технически более слож-
ная, поэтому для работы с двумя предметами мы вы-
брали мяч как более доступный предмет [5]. 

Мы разработали методику для повышения уровня 
координационных способностей с двумя мячами, по-
зволяющую активизировать работу не только правой 
руки, но и левой. В художественной гимнастике, по 
правилам соревнований, требуется равномерно рас-
пределять работу с предметом правой и левой руками. 
Работа с двумя мячами подготовит юных гимнасток к 
овладению навыками упражнений с булавами [4]. 

В контрольной группе занятия проводились тради-
ционно. Занятия в экспериментальной и контрольной 
группах имели общие и отличительные признаки.

Общим в методике занятий обеих групп были спе-
циальные упражнения с предметами (скакалкой, об-
ручем, мячом), которые были направлены на развитие 
физических качеств и повышение техники изучаемых 
элементов.

Отличительными признаками было то, что в экспе-
риментальной группе кроме традиционных предметов 
применялись упражнения с двумя мячами и в парах. 

В начале эксперимента, на каждой тренировке гим-
настки экспериментальной группы, по указанию трене-
ра, проводили разминку в интенсивном, быстром темпе, 
тем самым, сокращая ее. Благодаря  этому 15 минут, ко-
торые освободились, девочки разучивали упражнения 
с двумя мячами. В дальнейшем комплекс выполнялся 
в начале основной части перед выполнением сорев-
новательных упражнений, а также после первого вида 
многоборья перед вторым. Иногда комплекс применял-
ся  после выполнения всех упражнений многоборья,  
условия выполнения постоянно изменялись.

Во время составления комплексов упражнений 
с двумя мячами мы придерживались следующих 
требований: упражнения были разнообразными по 
характеру; все упражнения выполнялись правой и 
левой рукой с одинаковой интенсивностью; 
 упражнения включали не только изученные элемен-
ты, но и новые, которые вызывали сложность работы 
с предметом; упражнения варьировались в зависимо-
сти от степени овладения ими.

Во время тренировок в экспериментальной группе 
существенно повысилась эмоциональность занятий, 
дети положительно отреагировали на применение 
упражнений с двумя мячами, выполняли их добросо-
вестно, с удовольствием. 

В начале эксперимента юные гимнастки испыты-
вали трудности в упражнениях, допускалось много 
ошибок. Девочкам легче было справляться с перека-
том двух мячей сидя на полу, так как это представляло 
небольшую вероятность потери предмета, почти все 
спортсменки сразу освоили задание.

Также не сложным оказался кувырок назад удерживая 
мяч ногами, в то время, как другой мяч катился возле гим-
настки. Единственной сложностью было рассчитать рас-
стояние, на которое необходимо было прокатить мяч.

Сложными оказались упражнения в парах, где не-
обходимо было прокатить мяч партнеру и поймать 
второй мяч от партнера. В парных упражнениях успех 
зависел от действий обеих гимнасток, от «ощущения» 

друг друга, от успешного взаимодействия. Такой ра-
ботой мы старались подготовить гимнасток к группо-
вым упражнениям.

Некоторые осложнения  возникли у гимнасток во 
время выполнения  одновременного броска двух мячей 
и их ловли: мячи то разлетались в разные стороны, то 
наоборот сталкивались друг с другом. Бросок выполня-
ется прямой рукой вверх перед собой. Так как броски 
левой рукой еще не были отработаны, то одновременно 
сделать это было гимнасткам довольно сложно. 

Хорошо давалось тренировке упражнение с отби-
ванием мяча правой ногой и обволакиванием другого 
левой. Отбивание само по себе не сложный элемент с 
мячом и, соединив его с другим не сложным элементом, 
получилось интересное и полезное упражнение. Также 
с легкостью спортсменки выполняли отбивание одно-
временно двух мячей, хотя мячи и отбивались на разную 
высоту и с разной силой, но их удавалось поймать.

Следует отметить, что в начале эксперимента спор-
тсменкам не очень удавались манипуляции предметом 
левой рукой, поэтому мы предъявили более серьезные 
требования к тренировке с мячом левой рукой, так как 
мяч чаще выпадал именно из левой руки. Девочкам было 
непривычно работать обеими руками одновременно.

Наблюдая за гимнастками в разных условиях, мы 
заметили, что лучше всего упражнения усваиваются 
в начале занятия. Хотя при выполнении упражнений 
с двумя мячами перед видом многоборья позволяло 
лучше подготовить гимнасток к работе с предметом, 
они делали меньше потерь и технических ошибок. 
Выполнение же упражнений с двумя мячами после 
отрабатывания основных упражнений многоборья, на 
фоне усталости требовало от гимнасток большей кон-
центрации. Но если спортсменкам удавалось освоить 
упражнения в осложненных условиях, то в обычных 
условиях они выполняли их безупречно.

В целом методика работы с двумя мячами поло-
жительно повлияла на координационные способности 
детей, проявилось улучшение техники в упражнениях 
со скакалкой и обручем. Детям стало намного легче ра-
ботать с предметом левой рукой, а также повысилось 
мастерство в работе с мячом. 

После внедрения экспериментальной методики 
было проведено повторное тестирование спортсменок 
экспериментальной и контрольной  групп (рис. 1).

Тесты:  1-2 – балансирование обруча на правой, 
левой руке (с); 3-4 – обратный кат обруча правой, ле-
вой, разы; 5 – отбивание мяча за 15 с., разы; 6 – перекат 
мяча, разы; 7-8 – бросок и ловля мяча правой, левой, 
разы; 9 – захват линейки, с.; 10-11 –  воспроизведение 
силовых параметров (%); 12 – чувство времени, с.; 13 
– равновесие, с.

Наглядное представление результатов повторного 
тестирования однозначно указывает на более высокий 
уровень координационных способностей спортсме-
нок  экспериментальной группы. В тестах с первого 
по восьмой, где лучшим результатом является боль-
шее число, мы можем наблюдать более высокий рису-
нок гистограммы по оси значений. В тестах с девятого 
по двенадцатый столбики гистограммы, соответству-
ющие экспериментальной группе, находятся ниже по 
оси значений, так как в данных тестах меньшее число 
соответствует лучшему результату.   
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Рис. 1.  Сравнительные результаты координационных способностей между контрольной и 
экспериментальной группами
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Таблица 2.
Изменение координационных способностей  гимнасток в течение эксперимента

ТЕСТИ

Достоверность раз-
личия начальных и 

конечных результатов 
контрольной группы 

(tго. =2,1)

Достоверность раз-
личия начальных и 

конечных результатов 
экспериментальной 
группы (tго. =2,1)

Достоверность разли-
чия конечных резуль-
татов между группами 

(tго. =2,1)

пр л пр д пр л
Балансирование обруча, сек. 0,3 0,3 2,1 2,4 2,2 2,0
Обратный кат обруча, разы 0,7 0,0 2,1 3,5 2,5 2,1
Отбивание мяча, рази 0,5 1,7 2,2
Перекат мяча, рази 0,7 2,9 2,4
Бросок и ловля мяча, рази 0,3 0,3 3,1 2,2 2,9 2,6
Захват линейки, сек. 0,7 2,2 0,6
Воспроизведение силовых 
параметров движений, % 0,2 0,0 1,6 2,1 1,4 1,8

Воспроизведение времени, сек. 0,1 2,5 1,9
Равновесие после кувырков, сек. 0,6 2,2 2,1

Проведенный анализ на достоверность различия 
по критерию Стьюдента (tго. =2,1) позволил сравнить 
начальные и конечные результаты в каждой группе, а 
также сравнить результаты повторного тестирования 
экспериментальной и контрольной групп (табл. 2). 

В контрольной группе произошло незначительное 
улучшение уровня координационных способностей 
гимнасток, однако, статистически значащих изме-
нений в контрольной группе не произошло. В экс-
периментальной группе почти во всех тестах полу-
ченный критерий Стьюдента больше граничного (t > 
2,1), что  указывает на статистическую достоверность 
изменений результатов тестирования. Не состоялось 
статистически значащих изменений в тестах  на 
«отбивание мяча» и в воспроизведении усилий на 
50%  правой рукой t < 2,1. В дальнейшем необходимо 
будет больше включать в тренировку упражнений на 
координацию с сохранением предельной скорости, а 
также на дифференциацию мышечных усилий. 

Сравнительный анализ по критерию 
Стьюдента был проведен по показателям развития 
координационных способностей между контрольной 
и экспериментальной группой, где была внедрена 
методика тренировок с двумя мячами. Между группами 
после эксперимента в преобладающем большинстве 
наблюдаются статистически достоверные различия. 
Исключением стало балансирование обруча на 
левой руке, восприятие силовых параметров 
движений, восприятие времени и захват линейки 
(t < 2,1). В данных тестах результаты начального 
тестирования в экспериментальной группе хуже, чем 
в контрольной. 

Выполнение работы с двумя мячами положительно 
повлияло не только на технику выполнения 
упражнений с мячом, но и на другие виды многоборья 
(скакалка, обруч). Гимнастки более четко начали 
выполнять бросковые движения и ловлю, равновесие и 
балансирование предметом,  разнообразные вращения 
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и перекаты. Успешно начали изучать технически более 
сложные элементы по видам многоборья. 

Работа с двумя мячами дала возможность юным 
спортсменкам приобрести навыки выполнения 
одновременных упражнений двумя руками. Во 
время исследования гимнастки экспериментальной и 
контрольной групп начали осваивать булавы. Спортсменки 
экспериментальной группы быстрее изучали новые 
элементы, чем спортсменки контрольной группы.

Выводы. 
1. Из проведенного тестирования можно сделать вывод, 

что уровень координационных способностей гимна-
сток соответствует среднему, но индивидуальные 
показатели очень различаются между собой. Резуль-
таты тестов, которые выполнялись правой рукой со-
ответствуют в большинстве случаев среднему уров-
ню, результаты левой рукой чаще его не достигают. 
Особенно это проявилось в бросках и ловле мяча, 
где при работе правой рукой средние результаты в 
группах составили 6,1-6,2 раза,  левой – 4,8-4,9 раза; 
в балансировании обруча на руке: правой 6,0-6,1 с., 
а левой – 4,3-4,4 с. У юных спортсменок хорошо 
развита простая двигательная реакция, однако сен-
сорные проявления мышечных усилий и восприятие 
временных отрезков требуют совершенствования.

2. Комплексы упражнений с двумя мячами были раз-
нообразными по характеру, выполнялись правой и 
левой руками с одинаковой интенсивностью, вклю-
чали не только изученные элементы, но и новые, 
что представляли собой сложность работы с пред-

метом. Упражнения выполнялись обеими руками 
одновременно, варьировались в зависимости от 
степени овладения ими.

3. В результате педагогического эксперимента уро-
вень развития координационных способностей 
гимнасток контрольной и экспериментальной груп-
пы улучшился. В экспериментальной группе после 
эксперимента большинство показателей (восемь из 
десяти) имеют статистически значащие изменения 
(t>2,1) сравнительно с показателями контрольной 
группы (один из десяти).

4. В результате проведенного сравнительного анали-
за уровней координационных способностей после 
эксперимента между группами выявились стати-
стически достоверные результаты в шести тестах 
из девяти (t> 2,1), кроме восприятия силовых па-
раметров движений, восприятие времени и захват 
линейки (t< 2,1). 
Таким образом, полученные в ходе исследования 

данные свидетельствуют об эффективности 
применения разработанной экспериментальной 
методики занятий  с использованием двух мячей  
для детей 7-8 лет для улучшения координационных 
способностей. Качественная характеристика 
координационных способностей детей 
экспериментальной группы показала их лучшую 
готовность к работе с другими предметами. 

В дальнейшем предполагается провести 
исследования в работе с двумя предметами по другим 
видам многоборья. 
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Проблема надлишкової маси тіла  

студенток гуманітарних спеціальностей
Нестерова Т.В., Диба Є.В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Визначено ступень відповідності 
маси тіла довжині тіла студенток 
гуманітарних спеціальностей. До 
досліджень були залучені 526 
студенток, середній вік яких 18 
років і 4 місяця. Для визначення 
відповідності маси тіла довжині 
тіла був використаний BMI. Вста-
новлено, що в середньому 13,5% 
всіх студенток мають надлишкову 
масу тіла, яку вони успадкували її 
по жіночій лінії. З дитинства над-
лишкову масу тіла мають 36,4% 
студенток, 45,4% – з підліткового 
віку, в інших ця проблема виникла 
у віці 16 – 17 років. Більшість з них 
хотіли би привести її до норми та 
залучитися до регулярних занять 
фізичними вправами.

Нестерова Т.В., Дыба Е.В. Проблема избы-
точной массы тела студенток гуманитар-
ных специальностей. Определена степень 
соответствия массы тела длине тела студен-
ток гуманитарных специальностей. К иссле-
дованиям были привлечены 526 студенток, 
средний возраст которых 18 лет и 4 месяца. 
Для определения соответствия массы тела 
длине тела был использован BMI. Установ-
лено, что в среднем 13,5% всех студенток 
имеют избыточную массу тела, которую они 
унаследовали по женской линии. С детства 
избыточную массу тела имеют 36,4% студен-
ток, 45,4% – с подросткового возраста, у дру-
гих эта проблема возникла в возрасте 16 – 17 
лет. Большинство из них хотели бы привести 
ее к норме и приобщиться к регулярным за-
нятиям физическими упражнениями. 

Nesterova T.V., Dyba E.V. The problem 
of surplus body mass of humanitarian 
specialities students (girls). Have 
been defined a degree of conformity of 
body mass to length of humanitarian 
specialities students. Have been research 
526 students, the middle age of them 
is 18 years and 4 month. For definition 
conformity of body mass to length of body 
is used BMI. It is set that on the average 
13,5% of all students have surplus mass 
of body, which they inherited on a female 
line. From childhood 36,4% students 
have surplus mass of body, 45,4% – from 
teens, At others this problem has arisen 
at the age of 16-17 years. Most of them 
would like to bring it over to the norm and 
to join regular employment by physical 
exercises.
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Вступ.1

Надлишкова маса тіла є медико-соціальною про-
блемою сучасної молоді і фактором розвитку цілої 
низки супутніх захворювань, а у жінок і проблем 
репродуктивної функції, що погіршує якість життя [2, 
6, 9]. З кожним роком зростає кількість молодих людей, 
які мають надлишкову масу тіла [10]. Спосіб життя сту-
денток включає цілий ряд факторів, котрі впливають на 
їх масу тіла, серед них: зниження рухової активності, 
незбалансоване та нерегулярне харчування, шкідливі 
звички – паління, вживання алкогольних напоїв, нарко-
тичних речовин, раннє статеве життя, значні навчальні 
та емоціональні навантаження, спадковість [3, 5, 8]. На 
практиці найчастіше спостерігають поєднання двох і 
більше несприятливих факторів.

Одним з домінуючих факторів виникнення 
надлишкової маси тіла у студенток гуманітарних 
спеціальностей є обмеження рухової активності. 
Відомо, що питома вага м’язової роботи як генерато-
ра енергії, яку використовує людина має тенденцію 
до скорочення. Водночас частка розумової роботи 
у професійній підготовці майбутніх викладачів – 
гуманітаріїв зростає в загальному балансі робочого 
[1, 8]. Розвиток транспорту, механізація домашньої 
праці, телефонізація, телебачення, комп’ютеризація, 
Інтернет – все це скоротило до мінімуму рухову 
активність людини в цілому і студенток у тому числі. 
Саме в цьому криється небезпека для їх здоров’я і 
повноцінної професійної підготовки [4]. Водночас 
потреба у руховій активності студенток, як явище 
суб’єктивне, має тенденцію до зростання і, а тому її 
вихідний рівень як правило менше норми. Регулярні 
заняття фізичною культурою стимулюють розумову 
діяльність і нормалізують процеси комунікації моз-
кових нейронів, що є важливим у навчальній роботі 
© Нестерова Т.В., Диба Є.В., 2012

студенток гуманітарних спеціальностей, які мають 
надлишкову масу тіла [7, 11].Організація роботи з 
цією категорією студенток вимагає значної, а іноді 
й принципово іншої постановки завдань, розробки 
інноваційних підходів, засобів, методів, форм фізичної 
культури, здоров’я формуючих технологій. Саме тому 
важливим є виявлення студенток, які мають надлиш-
кову масу тіла для організації професійно-прикладної 
фізичної підготовки, що враховує їх особливості.

Дослідження виконано за темою науково-дослідної 
роботи кафедри теорії і методики фізичної культури 
та спортивної майстерності Гуманітарного інституту 
«Теоретико-методичні засади компетентнісної 
особистісно-професійної діяльності фахівців в 
галузі фізичного виховання з різними групами на-
селення» у зведеній темі Київського університету 
імені Бориса Грінченка «Філософські, освітологічні 
та методичні засади компетентнісної особистісно-
професійної багатопрофільної університетської 
освіти» (реєстраційний номер 0110u006274).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення ступеня 

відповідності маси тіла довжині тіла студенток 
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури, анкетне опитування, антропометрія – виз-
начення BMI (body mass index), методи математико-
статистичної обробки даних, що отримані.

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лися у період з листопада 2011 року по жовтень 2012 
року на базі Київського університету імені Бориса 
Грінченка. В обстеженні взяли участь 526 студенток 
гуманітарних спеціальностей, із них 284 студентки 
першого курсу, 120 – другого, 108 – третього і 14 – чет-
вертого. Середній вік студенток 18 років і 4 місяця. 
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Результати дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури по проблемі 

фізичного виховання студенток гуманітарних 
спеціальностей, які мають надлишкову масу тіла пока-
зав, що до цього часу форми і засоби занять фізичними 
вправами з цією категорією студенток розроблені не в 
повній мірі й не мають певного науково-методичного 
обґрунтування. Однак завдяки дослідженням 
вітчизняних педагогів, фізіологів, гігієністів, 
клініцистів і фахівців з фізичного виховання окремі по-
ложення теорії і методики у цьому напрямку достатньо 
обґрунтовані. Це зумовлює необхідність вже зараз ви-
користовувати на практиці накопичений досвід, з тим, 
щоб зробити ефективнішою діяльність педагогів.

На основі моніторингу особливостей фізичного ви-
ховання студенток гуманітарних спеціальностей, які 
мають надлишкову масу тіла були виділені наступні 
проблеми: недостатня вмотивованість до занять з 
фізичного виховання із-за відсутності особистісно-
спрямованих форм і засобів; відсутність стійкого по-
зитивного відношення до фізичного виховання, що 
сформувалося під час навчання у середній школі; 
недостатня обізнаність про методики самостійних 
занять фізичними вправами; недостатнє врахування 
особливостей студенток з надлишковою масою тіла 
на заняттях з фізичного виховання.

В результаті антропометричних досліджень, 
у яких взяли участь 526 студенток гуманітарних 
спеціальностей Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, було встановлено, що при відносно 
однакових показниках довжини тіла (Х = 165 см; 
δ = 0,06; V = 3,7 %) за показниками маси тіла вони 
різняться (Х = 60,01 кг; δ = 6,4; V = 18,49 %). У зв’язку 
з чим, після розрахунку індексу маси тіла студентки 
були розподілені на три групи за ознакою подібності 
довжини і маси тіла (табл. 1).

До першої групи увійшли 102 студентки, маса 
тіла яких в межах 47 кг (δ = 4,35; V = 9,2 %) при 
середньому ВМІ 17 кг/м2  (δ = 0,83; V = 4,8 %), що 
вказує на її недостатність. Показники ВМІ 353 студен-
ток, які увійшли до другої групи, відповідають нормі. 
Порівняно зі студентками першої групи, при однако-
вих показниках довжини тіла, маса тіла в них у серед-
ньому по групі більша на 10 кг (табл. 1). До третьої 
групи увійшли 71 студентка з середнім показником 
ВМІ 28,2 кг/м2  (δ = 2,62; V = 9,3 %), що є ознакою 
надлишкової маси тіла.

Таким чином, надлишкову масу тіла мають в се-
редньому 13,5 % від загальної кількості студенток, 
які брали участь у дослідженнях. Ще близько 19 % 
студенток від загальної кількості мають масу тіла 
менше норми (табл. 2). Слід відзначити, що таке 
співвідношення характерно для всіх курсів. 

Шляхом анкетного опитування, в якому погоди-
лися взяти участь 23 студентки, які мали надлишкову 
масу тіла, було встановлено, що більшість з них (87,5 
%) реалістично себе оцінюють. Водночас одна сту-
дентка вважає за нормальну свою масу тіла при BMI 
27,4 кг/м2. На думку інших двох, BMI яких дорівнює 
29,3 кг/м2 і 25,7 кг/м2 – це є особливістю їх комплекції. 

Середній показник BMI по групі респондентів складав 
27,1 кг/м2 (δ = 2,4; V = 8,87 %) при середніх показниках 
довжині тіла 1,66 м (δ =  0,07; V = 4,26 %) і маси тіла 
74,43 кг (δ =  7,72; V = 10,38 %).

Було встановлено, що більшість студенток 
наслідують надлишкову масу тіла по жіночій лінії (від 
матері та бабусі). У 45 % респондентів у родині над-
лишкову масу тіла має тільки мати, в 20 % тільки ба-
буся. В інших студенток надлишкову масу тіла мають 
декілька родичів (35 %), з них: мати і бабуся; мати й 
батько; мати, батько і бабуся; батько і бабуся (рис. 1). 
Отримані дані дають право, розглядати сімейні 
традиції переїдання, як одну з причин надлишкової 
маси тіла. Водночас слід взяти до уваги і спадкові за-
хворювання, наслідком яких може бути надлишкова 
маса тіла.

З відповідей студенток встановлено, що в більшості 
родин переважає позиція негативного ставлення до 
пишних форм тіла – 66,7 % респондентів вказали 
на спроби родичів зменшити надлишкову масу тіла 
різними засобами. В родинах інших студенток над-
лишкова маса тіла її членів не є проблемою.

Було встановлено, що 36,4 % респондентів ма-
ють надлишкову масу тіла з дитинства, ще 45,4 % – з 
підліткового віку, в інших ця проблема виникла у віці 
16 – 17 років. Аналіз такого співвідношення вказує, 
що зростання маси тіла у дитячому і юнацькому віці 
відбувалося, скоріше за все, під впливом такого чин-
нику, як стресові умови початку і закінчення навчан-
ня у середній загальноосвітній школі, які сполучені з 
гіподинамією на фоні традиційно недостатньої рухової 
активності. Передумовою надлишкового збільшення 
маси тіла у підлітковому віці можуть бути різні чин-
ники, у тому числі й вище зазначені. Але стійке утри-
мання зайвої маси тіла, на наш погляд, є слідством 
недостатньої рухової активності студенток, нехтування 
здоровим способом життя при відсутності захворю-
вань, що не підтверджені медичними картками.

Одним з загальновизнаних показників стану 
здоров’я людини є рівень її фізичного розвитку, який 
визначається кількома основини чинниками: масою та 
формою тіла, а також станом нервової регуляції та по-
казниками втомлюваності.

Результати наших досліджень відносно 
відповідності довжини тіла та маси тіла повністю 
підтвердили дані [2], що при аналізі співвідношення 
антропометричних даних українців віком 17 – 22 роки 
осіб з вагою менше норми становить 2,4 %, менше 
норми – 38,8 %, вага відповідає нормі у 48,8 %, мають 
надмірну вагу – 8,4 %, а у 1,6 % вага значно більша 
норми.

Вірогідними причинами виникнення надлишкової 
маси тіла, ожиріння є генетична схильність, переїдання 
та недостатня фізична активність (гіподинамія) 
[2]. Провідна роль при цьому належить генетичній 
схильності і це підтверджують результати нашого 
анкетного опитування, які показали що більшість сту-
денток наслідують надлишкову масу тіла по жіночій 
лінії (від матері та бабусі). У 45 % респондентів у 
родині надлишкову масу тіла має тільки мати, в 20 
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Таблиця 1

Середні показники маси та довжини тіла студенток гуманітарних спеціальностей різних курсів  
Київського університету імені Бориса Грінченка

Курс
Вік, років Маса тіла, кг Довжина тіла, м ВМІ, кг/м2

Х δ V,% Х δ V,% Х δ V,% Х δ V,%

Група 1 – студентки з масою тіла менше норми (n = 102)

I 17,7 1,08 6,1 47,48 4,12 8,7 1,65 0,07 4,1 17,44 0,74 4,3
II 19,0 0,53 2,8 47,1 3,7 7,9 1,65 0,06 3,5 17,3 0,9 5,2
III 19,5 0,54 2,8 47,1 3,79 8,1 1,64 0,04 2,6 17,4 1,0 5,7
IV 20,2 0,77 3,9 47,5 5,8 12,3 1,67 0,07 4,1 17,04 0,69 4,1

Група 2 – студентки з масою тіла в межах норми (n = 353)

I 18,0 0,91 5,1 57,2 5,65 9,9 1,65 0,05 3,1 21,0 1,15 5,5
II 18,9 0,62 3,3 57,8 5,77 10,0 1,65 0,06 3,4 21,1 1,24 5,9
III 19,5 0,62 3,2 57,6 6,87 11,9 1,65 0,06 3,5 21,1 1,26 6,0
IV 18,9 0,35 1,9 57,9 6,3 10,1 1,66 0,04 3,6 21,0 1,57 7,48

Група 3 – студентки з масою тіла більше норми (n = 71)

I 17,7 0,48 2,7 75,2 11,64 15,5 1,65 0,08 4,6 27,59 2,74 9,9
II 18,7 0,81 4,3 74,05 10,02 13,5 1,63 0,09 5,3 27,78 2,74 9,9
III 19,6 0,58 2,9 74,3 8,9 12,0 1,63 0,07 4,4 29,4 2,23 7,6
IV 19,2 0,17 0,9 77,5 4,4 5,7 1,66 0,04 2,4 28,16 2,8 9,96

Таблиця 2
Співвідношення студенток гуманітарних спеціальностей по курсах за показниками ВМІ (n = 526)

Ступінь відповідності маси тіла 
довжині тіла за показником ВМІ

Курс
I (n = 284) II (n = 120) III (n = 108) IV (n = 14)

Менше норми 20,4 % 17,5 % 17,6 % 28,6 %
В межах норми 67,3 % 66,7 % 68,5 % 57,1 %
Більше норми 12,3 % 15,8 % 13,9 % 14,3 %

Рис. 1. Члени родини, які мають надлишкову масу тіла 
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% – бабуся. В інших студенток надлишкову масу тіла 
мають декілька родичів (35 %). 

Хоча механізм розвитку надлишкової маси тіла 
до кінця не вивчений, але певну роль у виникненні 
ожиріння відіграють також наступні фактори – 
демографічні (вік, стать, національність), соціальні 
(рівень освіти, доходів, сімейний стан), вагітність і 
пологи, характер харчування, паління, зловживання 
алкоголем, гіподинамія. Що частково підтверджують 
і наші дослідження.

Висновки.
Проблема нормалізації надлишкової маси тіла у сту-

денток гуманітарних спеціальностей є актуальною, а шля-
хи її вирішення недостатньо науково обґрунтованими. З 
аналізу науково-методичної літератури слідує, що ак-
туальними є розробка та впровадження нових методик 
занять фізичними вправами з метою покращення та 
нормалізації обміну речовин; зменшення надлишкової 
маси тіла; покращення функціонального стану організму, 
якості життя; підвищення резистентності організму та 
фізичних якостей.

У результаті антропометричних досліджень 
було встановлено, що серед студенток гуманітарних 

спеціальностей Київського університету імені Бориса 
Грінченка, надлишкову масу тіла мають в середньому 
13,5 % студенток (ВМІ 28,2 кг/м2; δ = 2,62; V = 9,3 %), 
яка успадковується по жіночій лінії від матері та бабусі 
(відповідно 45 % та 20 %). Близько 19 % студенток від 
загальної кількості мають масу тіла менше норми, у 
них в середньому показник ВМІ склав 17 кг/м2  (δ = 
0,83; V = 4,8 %).

Було встановлено, що 36,4 % респондентів мають 
надлишкову  масу тіла з дитинства, ще 45,4 % – з 
підліткового віку, в інших ця проблема виникла у 
віці 16 – 17 років. Як показали результати анкетного 
опитування студенток гуманітарних спеціальностей, 
більшість з них (87,5 %) реалістично оцінюють свій 
стан і мають бажання зменшити масу тіла та залучитися 
до регулярних занять фізичними вправами. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у дослідженні умотивованості 
студенток гуманітарних спеціальностей, які мають 
надлишкову масу тіла до занять різними формами 
та видами засобів фізичної культури і обґрунтуванні 
комплексної програми фізичного виховання цієї 
категорії студенток. 
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Комплексна оцінка функції зовнішнього дихання,  

газообміну та фізичної працездатності людини 
Норейко С.Б.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

Анотації:
Проведено комплексне функціо-
нальне обстеження 30 здорових 
чоловіків у віці від 21 до 50 років. 
Встановлена повна відповідність 
показників функції зовнішнього 
дихання їх належним значенням. 
Помірне фізичне навантаження 
потужністю до 100-125 Вт супрово-
джувалася вірогідним збільшуван-
ням ЖЄЛ і ФЖЄЛ, що свідчить про 
активацію функціональних резер-
вів респіраторної системи в період 
відновлення після навантаження. 
Встановлено граничний ступінь по-
тужності виконуваного фізичного 
навантаження, якого досягла біль-
шість обстежених (125-150 Вт), він 
рекомендований як нормативний 
тест, що свідчить про стан працез-
датності здорових чоловіків.

Норейко С.Б. Комплексная оценка функ-
ции внешнего дыхания, газообмена и фи-
зической работоспособности человека. 
Проведено комплексное функциональное 
обследование 30 здоровых мужчин в возрас-
те от 21 до 50 лет. Установлено полное со-
ответствие показателей функции внешнего 
дыхания  их должным значениям. Умеренная 
физическая нагрузка мощностью до 100-125 
Вт сопровождалась достоверным увеличе-
нием ЖЕЛ и ФЖЕЛ, что свидетельствовало 
об активации функциональных резервов ре-
спираторной системы в восстановительном 
периоде после нагрузки. Установлен предел 
мощности выполняемой физической нагруз-
ки, достигаемый большинством обследо-
ванных (125-150 Вт) и рекомендованный в 
качестве нормативного теста, который сви-
детельствует  об удовлетворительном состо-
янии работоспособности  здоровых мужчин.

Noreiko S.B. The complex estimation 
of human external respiratory 
function, gas exchange and physical 
working capacity. The complex and 
functional examination of 30 healthy 
men at the age of 21-50 has been carried 
out. The complete correspondence of 
the external respiratory indices to their 
due data has been determined. The 
moderate physical activity up to 100-125 
watt attended the reliable increase of VC 
and FVC, which indicated the activation 
of functional reserves of the respiratory 
system during the recovery period after 
exercise. The limit of physical working 
capacity achieved by most men (125-
150 watt) has been determined and 
recommended as a normative test, 
indicating the satisfactory condition of 
efficiency of healthy men.

Ключові слова:
функція зовнішнього дихання, фі-
зична працездатність, газообмін. 

функция внешнего дыхания, физическая ра-
ботоспособность, газообмен.

external respiratory function, physical 
working capacity.

Вступ.1

Проблема оцінки і корекції функціонального стану 
людини  постає однією з основних у сучасній фізіо-
логії та медицині. На перший план виступає завдання 
превентивної діагностики, що дозволяє на ранніх ста-
діях виявляти відхилення стану здоров’я від норми і 
проводити його корекцію [6, 7]. 

Функціональні реакції організму можуть бути за-
реєстровані різними клініко-фізіологічними методами 
що, власне, і становить основи клінічної діагностики 
в біології та медицині [1, 3]. Але в здоровому організ-
мі ці реакції, які ґрунтуються, як правило, на змінах 
у молекулярно-енергетичних та регуляторних проце-
сах, зазвичай не виходять за межі загальноприйнятих 
уявлень про “норму”. У той же час діагностичні мож-
ливості клінічної медицини, пов’язані з традиційни-
ми методами досліджень, спрямовані переважно на 
вже існуючий матеріальний (клінічно окреслений, 
обмежений) субстрат захворювань. Тому методи, які 
найбільш часто використовують на практиці, дозво-
ляють з повною вірогідністю судити про органічну 
або функціональну природу виявлених змін в орга-
нізмі, що могло б дати підґрунтя для висновків щодо 
наявної патології або ризику її розвитку [5]. Звісно, 
йдеться не про методи ендоскопічної, ультразвукової 
та рентгенологічної діагностики, біохімічні й імуно-
логічні тести і т.д., які сприяють верифікації вже існу-
ючої патології. Проте зрозуміло, що будь-яка патоло-
гія, зароджуючись задовго до появи органічних змін в 
організмі, проходить доклінічні (функціональні) ета-
пи свого розвитку.

Використання в медицині нових засобів вимі-
рювання і комп’ютерної обробки даних значно роз-
ширило можливості діагностики. Реальністю стала 
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можливість контролювати десятки параметрів жит-
тєдіяльності в динаміці [4]. Однак організм людини 
є системою нелінійною, тому неможливо отримати 
цілком вірогідну картину його роботи шляхом підсу-
мовування окремих параметрів. 

Отже, діагностування функціональних відхилень 
повинно бути системним і охоплювати стани всіх про-
цесів, що відбуваються в  організмі. Завдяки цьому 
зберігається зацікавленість у методах, які оперують 
переважно цілісними інтегральними характеристика-
ми організму.

Таким чином, майбутнє медицини пов’язане з не-
обхідністю розробки інтегральних способів донозо-
логічної діагностики з використанням доступних для 
широкої практики технологій.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета й завдання дослідження: 

1. Надати функціональну характеристику 
аналізованого контингенту за станом газообміну, 
фізичної працездатності та показників функції 
зовнішнього дихання.

2. Встановити залежність газообміну й фізичної 
працездатності від стану показників функції 
зовнішнього дихання в стані спокою й після дозо-
ваного фізичного навантаження. 
Результати дослідження.
Проведене комплексне клініко-рентгенологічне й 

функціональне обстеження 30 здорових чоловіків ві-
ком від 21 до 50 років на базі обласної клінічної лі-
карні професійних захворювань м. Донецька, які були 
визнані практично здоровими. Характеристика обсте-
женої групи подана в табл. 1.
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Дослідження проводилися в ранкові години до 
вживання їжі в умовах, наближених до основного об-
міну в положенні сидячи. Крім досліджень в стані 
спокою, вивчено вплив фізичного навантаження на 
стан дихальної системи. Дослідження функцій леге-
нів виконано за допомогою мікропроцесорної систе-
ми “Пулма-01” згідно з інструкцією до апарату. Аналіз 
зазначеної функції проведений за 10-ма показниками.

Оцінювання фактичних значень показників функ-
ції зовнішнього дихання (ФЗД) здійснювалося шляхом 
порівняння з відповідними належними величинами, 
розрахованими за формулами [2, 8, 9, 10].

Використана методика велоергометричного ступе-
невого навантаження зростаючої потужності до рівня 
максимального вживання кисню (МВК). При оціню-
ванні фізичних можливостей чоловіків у лабораторних 
умовах застосовувалась робота малої та середньої по-
тужності в діапазоні 25-150 Вт, що відповідає реальним 
енергетичним витратам під час робочої зміни [1]. 

Сутність методики полягає у використанні опти-
мально стерпного навантаження потужністю до 150 
Вт, що виконувалося шляхом ступеневого його збіль-
шення на 25 Вт. Тривалість кожного з 6-ти ступенів на-
вантаження була не менше 2-х хвилин, а загальний час 
роботи – 12-18 хвилин. В усіх дослідженнях дотриму-
валися єдиного режиму роботи апарата “Спіроліт-2” з 
об’ємною швидкістю рециркуляції повітря в приборі 
від 60 до 80 літрів у хвилину, що суттєво перевищува-
ло об’єм легеневої вентиляції при такому навантажен-
ні й виключало значний спротив диханню.

Показниками для припинення проби були ознаки 
неадекватності функціональних можливостей потуж-
ності й тривалості виконуваної роботи обстежуваних 
чоловіків, що виявлялося через появу болю в м’язах 
литки, стомлення дихальної мускулатури, надмірне 
підвищення артеріального тиску (АТ) і частоту сер-
цевих скорочень (ЧСС), які не відповідають величині 
навантаження й віку обстежуваних, а також відмовою 
останніх від подальшого виконання роботи.

У процесі виконання фізичного навантаження й 
після нього в період відновлення реєстрували вжи-
вання кисню (ПО2) і виділення вуглекислого газу 
(СО2) зі допомогою апарата “Спіроліт-2”. Критерієм 
для визначення оптимальної тривалості ступеня на-
вантаження було досягнення початкового рівня. Без-
посередньо після закінчення періоду відновлення та 
відключення пацієнта від системи “Спіроліт-2” про-
водили повторне дослідження на апараті “Пулма-01”. 
Для оцінювання газообміну й фізичної працездатнос-
ті вивчали такі показники: ПО2 і виділення СО2 у мл/
хв, дихальний коефіцієнт (ДК), ЧСС, величина АТ в 
стані спокою та на кожному ступені навантаження і 
в період відновлення. Форма протокола дослідження 
подана в табл. 2.

Комплексна оцінка результатів досліджень здій-
снена за розробленою системою аналізу, що реалізу-
ється за допомогою комп’ютера [4].

Система призначена для створення банку даних 
досліджень функції зовнішнього дихання, газообміну 
та фізичної працездатності. Фактичні значення показ-

ників порівнюються з належними, які вираховують-
ся, зважаючи на стать, вік та ріст пацієнта. Отримані 
значення в процентах від необхідних зіставляються 
з відомими межами норми та градаціями відхилення 
від норми показників дихання. За результатами зі-
ставлення надається висновок про ФЗД, ступінь і тип 
легеневої недостатності. Пакет прикладних програм 
складається з окремих блоків. Виучуваний медичний 
об’єкт репрезентовано трьома основними системами, 
що забезпечують вентиляцію легенів і газообмін на 
рівні респіраторної мембрани, енерготворення та фі-
зичну працездатність в аеробному режимі. 

Кожен із блоків характеризується набором діа-
гностичних параметрів, об’єднаних між собою функ-
ціональними зв’язками як усередині окремого блоку, 
так і поза його межами. 

1-й блок містить 10 показників зовнішнього ди-
хання, які дозволяють оцінити стан вентиляційної 
функції легенів та бронхіальної прохідності як у кіль-
кісному, так і в якісному відношенні. 

2-й блок містить інформацію, що характеризує 
загалом стан газообміну за величинами поглиненого 
кисню та виділеного вуглекислого газу в спокої та за 
різних режимів фізичного навантаження, а також під 
час періоду відновлення. 

3-й блок містить дані про потужність і об’єм ро-
боти, що виконується в аеробному режим. Оскіль-
ки у вищезазначених блоках уже наявні показники, 
взаємопов’язані фізіологічно, то в розробленій систе-
мі використано пакет прикладних програм “Статисти-
ка”, що дозволяє визначити силу й характер зв’язку 
між окремими параметрами трьох зазначених умовно 
автономних блоків. 

Отримані під час дослідження дані оброблені на 
персональному комп’ютері із застосуванням клас-
терного і кореляційного аналізу. Вірогідність відмін-
ностей між показниками вирахувана, апелюючи до 
t-критерію Стьюдента.

Для проведення порівняльного аналізу функціо-
нального стану легенів зіставляються фактичні зна-
чення показників і відповідні належні величини. 
Отримані результати до і після навантаження в про-
центному відношенні подано в табл. 3.

Презентабельність групи обстежуваних оцінена 
нами з урахуванням відхилень показників функціо-
нального стану легенів на величину ±1,65σ. Показники 
функції легенів обстежуваних були в межах норми. 

При проведенні дослідження ми виходили з при-
пущення, що реакція апарату зовнішнього дихання на 
фізичне навантаження може бути різною за ступенем 
і спрямованістю залежно від вихідного функціональ-
ного стану. З метою отримання зіставлюваних ре-
зультатів ми стандартизували методику дослідження 
шляхом визначення показників ФЗД протягом першої 
хвилини по закінченні періоду відновлення. 

Після аналізу даних можна зробити висновок, що 
навантаження суттєво не вплинуло на більшість по-
казників функціонального стану легенів, за винятком 
ЖЄЛ і ФЖЄЛ. Значна динамічність цих двох функці-
ональних показників свідчить про те, що існує функ-
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Таблиця 1

Характеристика обстежуваної групи

Вік
роки

Зріст
см

Маса тіла
кг

36,6±1,7 175,0±1,0 77,3±1,6

Таблиця 2
Протокол  

дослідження газообміну та фізичної працездатності  на апараті “Спіроліт-2”

П.І.Б. ……………………………………….  
Дата дослідження………………………….  В  = …………………мм. рт. ст.
Умови дослідження…………………….....   Т  = ………………… С

Навантаження
Вт

Час
хв

ЧСС
уд/хв

АТс
мм.рт.ст.

АДд
мм.рт.ст.

ПО2
л/хв

в.СО2
л/хв ДК

0
25
50
75
100
125
150

Період відновлення
1-ша хв
2-га хв
3-я хв

ціональний компонент, який певною мірою корегуєть-
ся фізичним навантаженням. 

Для визначення максимальної фізичної працездат-
ності проведено аналіз частотності досягань відповід-
них ступенів навантаження (див. табл. 4). 

Наведені дані свідчать, що гранична інтенсив-
ність навантаження для здорових чоловіків становить 
325 Вт. Гарантована потужність, якої досяг увесь кон-
тингент чоловіків, дорівнює 100-125 Вт, у той час як 
навантаження

потужністю 150-200 Вт змогли виконати, відповід-
но, 83 і 23% обстежуваних. Таким чином, граничний 
ступінь потужності виконуваної роботи, якого досягла 
більшість чоловіків, становить 125-150 Вт. Це можна 
розглядати як нормативний тест, що свідчить про за-
довільний стан працездатності здорових чоловіків.

Фактичне значення основних показників газообмі-
ну в стані спокою та при дозованому фізичному на-
вантажені подано в табл. 5.

Дихальний коефіцієнт (ДК) становить 0,66 у спо-
кої, що свідчить про домінування жирового обміну в 
енергозабезпеченні зі зростанням до 0,72 після фізич-
ного навантаження.

Зіставлення результатів дослідження газооб-
міну в спокої та при фізичному навантажені з по-
казниками зовнішнього дихання виявило прямий 
вірогідний зв'язок величин ПО2 у мл/хв при на-
вантаженні 25, 50, 75 і 100 Вт зі значеннями індек-
са Тіффно, відповідно, коефіцієнт кореляції r=0,43-

0,48 (р<0,01). Отримані дані свідчать про те, що 
системи, які забезпечують оксигенацію організму за 
різних рівнів його функціонування, перебувають у 
прямій функціональній залежності від інтенсивності 
використання кисню. 

Висновки.
1. Помірне фізичне навантаження потужністю 25, 50, 

75 і 100 Вт у здорових чоловіків супроводжується 
збільшуванням споживання кисню (ПО2, мл/хв) 
і достовірним збільшуванням показників функції 
зовнішнього дихання.

2. Граничний ступінь потужності виконуваної роботи, 
якого досягла більшість обстежених становить 125-
150 Вт. Її можна розглядати як нормативний тест, 
що свідчить про задовільний стан працездатності 
здорових чоловіків. 

3. Показники газообміну (поглинання кисню, 
виділення СО2, дихальний коефіцієнт) вказують на 
домінування жирового обміну в енергозабезпеченні 
здорових чоловіків у стані спокою та в умовах 
фізичних навантажень.
Результати роботи можуть бути використані для 

тестування резервів фізичної працездатності у фізіо-
логії праці та спортивній медицині. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем комплексної оцін-
ки функції зовнішнього дихання, газообміну та фізич-
ної працездатності людини. 
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Таблиця 3
Результати дослідження функції зовнішнього дихання  до та після фізичного навантаження

№
з/п Показник

У спокої Після фізичного навантаження 

фактичні у % від належ-
них фактичні у % від належ-

них

1 Життєва ємність легенів 
(ЖЄЛ), л 5,23±0,16 109,4±3,4 5,71±0,20 118,2±3,4*

2 Форсована життєва ємність 
легенів (ФЖЄЛ), л 5,19±0,17 108,5±3,5 5,6±0,20 116,2±3,5*

3 Об’єм форсованого видиху 
за 1-шу секунду (ОФВ1), л 4,13±0,14 107,1±3,7 4,26±0,16 109,6±3,9

4 Пікова об’ємна швидкість 
видиху (ПОШвид), л/сек 8,29±0,37 94,1±4,1 8,35±0,40 92,0±4,3

5
Максимальна об’ємна 
швидкість на рівні 25% 
об’єму ФЖЄЛ (МОШ25), л/
сек

7,54±0,38 90,0±4,6 7,76±0,41 92,1±4,8

6
Максимальна об’ємна 
швидкість на рівні 50% 
об’єму ФЖЄЛ (МОШ50), л/
сек

5,15±0,33 85,5±5,6 5,01±0,36 82,7±5,8

7
Максимальна об’ємна 
швидкість на рівні 75% 
об’єму ФЖЄЛ (МОШ75), л/
сек

2,08±0,14 67,9±4,8 1,87±0,12 61,8±3,7

8
Середня об’ємна швидкість 
в інтервалі 25 і 75% об’єму 
ФЖЄЛ (СОШ25-75), л/сек

4,39±0,27 90,8±5,2 4,11±0,22 86,4±5,9

9 ОФВ1/ЖЄЛ 
(індекс Тіффно), % 79,4±2,1 ± 75,9±1,8

10 ОФВ1/ФЖЄЛ, % 79,9±2,0 ± 76,3±1,8

Примітка: * – вірогідність розбіжності з вихідними даними (р<0,05)

Таблиця 4
Кількість обстежених, які досягли граничного ступеня клінічно 

стерпного навантаження (%)

Навантаження, Вт
25 50 75 100 125 150 200 225 250 275 325

% 100 100 100 100 97 83 23 20 10 7 3

Таблиця 5
Результати дослідження газообміну та фізичної працездатності на апараті “Спіроліт-2”

№
з/п Показник

Навантаження, Вт

0 25 50 75 100

1 ЧСС,   уд/хв 69,8±1,6 91,9±1,8 98,0±2,0 107,5±2,0 115,4±2,3

2 ПО2,   мл/хв 277,0±6,0 553,0±13,0 683,0±16,0 784,0±16 930,0±16,0

3 ВСО2, мл/хв 184,0±7,0 353,0±12,0 450,0±12,0 524,0±9,0 668,0±13,0

4 ДК 0,66±0,02 0,64±0,02 0,66±0,01 0,69±0,01 0,72±0,01
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Аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців  
з олімпійського та професійного спорту  

у вищих навчальних закладах
Павлюк Є.О., Чопик Т.В.

Хмельницький національній університет

Анотації:
Розглянуто проблему професій-
ної підготовки майбутніх фахівців з 
олімпійського та професійного спор-
ту у вищих навчальних закладах. На 
теоретичному рівні проаналізовано 
стан розв’язання проблеми профе-
сійної підготовки майбутніх фахів-
ців з олімпійського та професійного 
спорту у вищих навчальних закла-
дах. Використано комплекс методів 
дослідження: аналіз, синтез, уза-
гальнення даних літературних дже-
рел. Отримані результати дозволили 
проаналізувати модель професійної 
підготовки майбутніх фахівців з олім-
пійського та професійного спорту 
за змістом професійної підготовки. 
Специфіка змісту професійної під-
готовки майбутніх фахівців з олім-
пійського та професійного спорту 
полягає у впровадженні до кожного 
із циклів і блоків курсів профілюючих 
дисциплін і методик підготовки з ви-
користанням педагогічних підходів 
формування професійно-важливих 
якостей. Обґрунтовано перспек-
тивний вибір теми дослідження 
«Формування професійно-важливих 
якостей майбутніх фахівців з олім-
пійського та професійного спорту у 
вищих навчальних закладах».

Павлюк Е.А., Чопик Т.В. Анализ профессио-
нальной подготовки будущих специали-
стов олимпийского и профессионального 
спорта в высших учебных заведениях. Рас-
смотрена проблема профессиональной подго-
товки будущих специалистов олимпийского и 
профессионального спорта в высших учебных 
заведениях. На теоретическом уровне проана-
лизировано состояние решения проблемы 
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов олимпийского и профессионально-
го спорта в высших учебных заведениях. Ис-
пользовано комплекс методов исследования: 
анализ, синтез, обобщение данных литера-
турных источников. Полученные результаты 
позволили проанализировать модель профес-
сиональной подготовки будущих специалистов 
олимпийского и профессионального спорта по 
содержанию профессиональной подготовки. 
Специфика содержания профессиональной 
подготовки будущих специалистов олимпий-
ского и профессионального спорта заключает-
ся во внедрении в каждый из циклов и блоков 
курсов профилирующих дисциплин и методик 
подготовки с использованием педагогических 
подходов формирования профессионально-
важных качеств. Обоснованно перспективный 
выбор темы исследования «Формирование 
профессионально-важных качеств будущих 
специалистов олимпийского и профессиональ-
ного спорта в высших учебных заведениях».

Pavluk E.O., Chopyk T.V. Analysis 
of the training of future specialists 
Olympic and professional 
sports in higher education. It is 
considered the problem of training 
of future specialists with Olympic 
and professional sports in higher 
education. At the theoretical level 
analysis of the state of the problem 
of training of future specialists with 
Olympic and professional sports 
in higher education. It is used a 
set of research methods: analysis, 
synthesis, synthesis of the literary 
sources. The results obtained allowed 
the model to analyze the training 
of future specialists with Olympic 
and professional sports for the 
content of training. Specific content 
of training future specialists with 
Olympic and professional sports is 
the introduction to each of the cycles 
and blocks of courses and majors 
training techniques with the use of 
teaching approaches to creating 
professional-important qualities. The 
promising research topics “Forming 
professional-important qualities 
of future specialists with Olympic 
and professional sports in higher 
education”.
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Вступ. 1

Стратегія формування сучасної системи олімпійської 
підготовки в Україні на період до 2020 р. спрямовує на 
якісну професійну підготовку фахівців олімпійського та 
професійного спорту. В той же час система спорту вищих 
досягнень передбачає реформування і удосконалення 
системи освіти і професійної підготовки фахівців у 
цій галузі. В свою чергу інтеграція структури і змісту 
навчального процесу до Європейської системи освіти у 
вищих навчальних закладах визначає та систематизує 
основні напрями викладання курсів дисциплін, що 
вимагає адаптування блоку дисциплін професійної 
підготовки фахівців олімпійського та професійного 
спорту до сучасних умов. 

Актуальність теми підкреслюється відсутністю 
єдиних стандартів викладання профілюючих 
дисциплін напряму підготовки «Спорт» у вищих 
навчальних закладах. Кількість аудиторних 
годин навчальних планів підготовки фахівців з 
олімпійського та професійного спорту, які є різними 
у вищих навчальних закладах і суперечить єдиним 
Європейським стандартам Болонського процесу, 
що, в свою чергу, ускладнює становлення фахівця з 
олімпійського та професійного спорту.
© Павлюк Є.О., Чопик Т.В., 2012

Однією із складових професійної підготовки є 
формування професійно-важливих якостей фахівців 
і методики викладання профілюючих дисциплін. 
Сучасні тенденції методик викладання акцентують 
увагу на використанні компетентісного підходу і 
професійної компетентності майбутніх фахівців, що 
вимагає обґрунтування педагогічних умов на основі 
компетентісного підходу.

Проблема формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців досліджується багатьма 
вітчизняними і зарубіжними вченими (О. Атласов, 
Г. Буруканов, І. Єрмаков, Дж. Равен, Е.Шорт, Р.Уайт, 
А.Бермус, В. Яковенко та ін.). 

Значна увага приділяється також загальновідо-
мим в педагогіці підходам до навчального процесу 
і формуванню професійної компетентності майбут-
ніх фахівців у вищих навчальних закладах: систем-
ний підхід (В. Афанасьєв, І. Блауберг, С. Гончаренко, 
С.Корчинський, С. Смирнов, Л. Столяренко, І. Харла-
мов та ін..), управлінській підхід (К. Васильєв, О. Па-
далка, В. Симонов, Н. Тализіна, Н. Хмель, В. Якунін 
та ін.); компетентісний підхід (М. Кузьміна, О. Демін-
ський та ін.).

Науково-дослідною роботою, базовою для під-
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готовки та подання обґрунтування є «Психолого-
педагогічна система становлення особистості фа-
хівця» (2009 – 2014 рр.), шифр роботи Н2 – 2009, 
державний реєстраційний номер 09 U 0002. Затвер-
джено вченою радою Хмельницького національного 
університету 29.09.09. Індекс УДК 37.015.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – вивчити на теоретичному рівні стан 

розв’язання проблеми професійної підготовки май-
бутніх фахівців з олімпійського та професійного спор-
ту у вищих навчальних закладах.

Завдання дослідження: 
Провести аналіз навчальних планів напряму 1. 
підготовки «Спорт», психолого-педагогічної 
літератури, літератури з фізичної культури і 
спорту, інформації з мережі Інтернет, щодо ста-
ну професійної підготовки майбутніх фахівців 
олімпійського та професійного спорту у вищих на-
вчальних закладах.
Вивчити існуючі підходи до формування професійно-2. 
важливих якостей майбутніх фахівців олімпійського 
та професійного спорту.
Для досягнення мети та розв’язання поставлених за-3. 
вдань використано комплекс методів дослідження: 
аналіз, синтез, узагальнення даних літературних дже-
рел.

Результати дослідження.
Запорукою формування професійно-важливих 

якостей майбутнього фахівця з олімпійського та про-
фесійного спорту є розробка фундаментальної бази 
процесу професійної підготовки. 

В теорії і практиці професійної освіти майбутніх 
фахівців з олімпійського та професійного спорту іс-
нують і практично реалізуються різні підходи до цієї 
педагогічної діяльності.

Наприклад Столяров В.І. [1] характеризує, що в 
трактовці цієї педагогічної діяльності існують деякі 
загальноприйняті положення. До яких автор відно-
сить визнання олімпійської освіти як різновиду осві-
ти, що уявляє собою визначену педагогічну діяль-
ність, яка базується на ідеях олімпійської філософії, 
ідеалах і цінностях олімпізму, оскільки здійснюєть-
ся в межах олімпійського руху. Автор визначає, що 
олімпійська освіта це особлива педагогічна діяль-
ність, мета якої залучення дітей і молоді до ідеалів і 
цінностей олімпізму.

Вчені Булатова М. і Платонов В. [2,3] формулю-
ють олімпійську освіту не тільки як процес вивчення 
і розповсюдження знань про олімпізм, але і розгляд 
його як комплексного явища, яке реалізується в різних 
напрямах.

В свою чергу автори [4,5] розкривають гостру по-
требу у кваліфікованих кадрах в сфері фізичної куль-
тури і спорту, які покликані практично реалізувати 
ідеї олімпійської освіти. 

Науковці Борисова О. і Матвєєв С. [6] аналізуючи 
процеси глобалізації і євроінтеграції, міграції спортс-
менів, тренерів, інших спеціалістів галузі визначають 

особливі вимоги до рівня підготовленості фахівців 
олімпійського і професійного спорту, а відповідно і до 
структури їх освіти.

Синтезуючи наукові роботи авторів [1-6], можна 
стверджувати про сформовані глобальні положення 
олімпійської освіти в Україні з врахуванням інтегра-
ційних процесів до єдиного освітнього Європейського 
простору.

В роботах [7] авторами відзеркалено диференційо-
ваний підхід до олімпійського та професійного спорту 
як до двох різновидів сучасного спорту вищих досяг-
нень, які мають різну направленість і критерії ефек-
тивності. Олімпійський спорт сконцентрований на 
підготовці і виступах на Олімпійських іграх. Крите-
рієм його ефективності є результати виступів на Іграх 
Олімпіад та зимових Олімпійських іграх – кількість 
завойованих медалей, місце команд у неофіційному 
командному заліку [7]. Професійний спорт – це сфера 
бізнесу, мета якого створювати спортивне видовище, 
що набуває форми товару, продаж якого забезпечує 
прибуток [7]. 

В той же час у підготовці фахівців з олімпійсько-
го та професійного спорту авторами [7] розкрито пи-
тання організації і управління професійним спортом, 
проаналізовано відбір у професійному спорті і осо-
бливості існування професійного спорту, а питання 
вивчення педагогічних умов формування професійно-
важливих якостей висвітлено частково в контексті 
обґрунтування дисципліни «Професійний спорт», як 
професійної підготовки майбутніх фахівців олімпій-
ського та професійного спорту 

Отже, сучасні уявлення про підготовку фахівців з 
олімпійського і професійного спорту мають двовек-
торну структуру, а саме блок професійної підготовки 
фахівців з дисциплін олімпійського спорту і блок про-
фесійної підготовки з дисциплін професійного спорту.

Проте проблемі формуванню професійно-
важливих якостей майбутніх фахівців з олімпійського 
і професійного спорту у вищому навчальному закладі,  
приділяється увага фрагментарно [3,6], що і визначає 
актуальність та необхідність проведення дослідження 
в цьому напрямку.

Професійно-важливі вміння обґрунтовано висвіт-
лено А. Деркачем, А. Ісаєвим [8], і на їх думку фахі-
вець олімпійського та професійного спорту повинен 
включати в себе наступні найважливіші вміння:

уточнювати цілі і перспективи своєї роботи і діяль-• 
ності спортивного колективу, у відповідності з акту-
альними завданнями сучасності;
збирати, класифікувати і аналізувати необхідні для • 
роботи відомості, інформаційні дані про спортивні 
колективи, умови їх життя, праці, навчання, їх ін-
тересів, потреби, можливості, вікових та індивіду-
альних  особливостей, традиціях виховної роботи 
установ, соціальним оточенням, матеріальних мож-
ливостях і т. п.;
на підставі зібраної інформації висувати конкретні • 
завдання своєї роботи;
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обирати засоби, форми і прийоми реалізації постав-• 
лених завдань, планувати свою працю, діяльність 
спортивних колективів;
реалізовувати на практиці заплановане, втілювати • 
задуми в життя;
контролювати дієвість всіх виховних справ і заходів, • 
творчо вдосконалювати і раціоналізувати методи і 
форми виховного впливу, корегувати свою працю;
підводити підсумки, звіряти заплановані цілі, за-• 
вдання і отриманні результати, об’єктивно оцінюва-
ти свою працю;
навчатись тому, як необхідно працювати і навчати • 
цьому навику інших, узагальнювати досвід  трене-
рів і порівнювати його з власною працею;
використовувати комп’ютерну техніку, комп’ютерні • 
програми для планування виховних та тренувальних 
процесів, обліку виконаних тренувальних наванта-
жень,  контролювати самопочуття учнів, корегувати 
тренувальний процес, вирішувати інші практичні 
завдання [8].

Система професійної підготовки тренера-викладача, 
стверджує О. Демінський [9], базується на великому 
емпіричному матеріалі багаторічних занять спортом; 
на наукових дослідженнях в області теорії спортивного 
тренування; на системі наукового та передового тренер-
ського досвіду. Система підготовки спортсменів являє 
собою приклад самоорганізації і саморегуляції, в біль-
шості випадків виступає як високоефективна система. 
Незважаючи на багатий досвід в питаннях підготовки 
тренерів, на сьогоднішній день існує чимало можли-
востей для подальшого розвитку процесу професійної 
підготовки тренерів-викладачів [9].

Теоретико-методологічною основою професійної 
підготовки майбутнього фахівця з олімпійського та 
професійного спорту є модель професійної підготов-
ки фахівців за трьома ступенями, які відповідають 
освітньо-кваліфікаційним рівням – бакалавр, спеціа-
ліст, магістр. 

Модель професійної підготовки майбутніх фахів-
ців із олімпійського та професійного спорту за змістом 
професійної підготовки охоплює цикли таких дисци-
плін: гуманітарні і соціально-економічні; фундамен-
тальні ( медико-біологічний, спеціально-теоретичний 
та спеціально-практичний блоки); професійно-
орієнтовані; самостійного вибору вищого навчально-
го закладу і студента. Специфіка змісту професійної 
підготовки майбутніх фахівців з олімпійського та про-
фесійного спорту полягає у впровадженні до кожного 
із циклів і блоків курсів профілюючих дисциплін і ме-
тодик підготовки з використанням педагогічних під-
ходів формування професійно-важливих якостей, що 

викладаються протягом усього терміну професійної 
освіти бакалаврів і глибоко вивчаються за програмами 
спеціаліста та магістра. 

Кожний рівень підготовки повинен закінчуватися 
практикою, яка спрямована на закріплення, погли-
блення і вдосконалення як теоретичних знань із олім-
пійського та професійного спорту, так і формування 
у студентів необхідних для реалізації у майбутньому 
професійних-важливих якостей, практичних умінь і 
навиків.

Висновки.
Аналіз наукової, навчально-методичної літера-

тури свідчить про недостатньо розроблену науково-
методичну базу професійної підготовки фахівців 
олімпійського та професійного спорту, що визначає ак-
туальність вирішення завдань професійної підготовки 
майбутніх фахівців з олімпійського та професійного 
спорту на основі формування професійно-важливих 
якостей у вищих навчальних закладах. 

Запорукою формування професійно-важливих 
якостей майбутнього фахівця з олімпійського та про-
фесійного спорту у вищому навчальному закладі є 
розробка фундаментальної бази процесу професійної 
підготовки на основі використання педагогічних під-
ходів.

Вирішення завдань професійної підготовки май-
бутніх фахівців з олімпійського та професійного 
спорту на основі формування професійно-важливих 
якостей зумовлена низкою суперечностей між: зна-
чним попитом суспільства у високо кваліфікованих 
фахівцях з олімпійського та професійного спорту, 
інтенсивним розвитком та комерціалізацією спорту 
вищих досягнень, необхідністю професійної під-
готовки майбутніх фахівців олімпійського та про-
фесійного спорту у вищих навчальних закладах і 
відсутністю науково-обґрунтованих теоретичних, 
методичних засад її забезпечення, орієнтацією су-
часної педагогічної науки і практики на впроваджен-
ня нових моделей професійної підготовки майбутніх 
фахівців з олімпійського та професійного спорту і 
традиційними умовами, формами і методами такої 
підготовки.

Актуальність проблеми, її соціальне і практичне 
значення, наявні суперечності та недостатня розро-
бленість зумовили майбутній вибір теми дослідження 
«Формування професійно-важливих якостей майбут-
ніх фахівців з олімпійського та професійного спорту 
у вищих навчальних закладах», наступним етапом, 
якої буде визначення професійно-важливих якостей 
майбутнього фахівця олімпійського та професійного 
спорту і підходів їх формування.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 4–5 класів 
на етапі початкового вивчення спортивних ігор 

Прозар М. В.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотації:
Визначено й обґрунтовано специ-
фічні та загальні педагогічні умови 
покращення фізичного стану учнів 
4–5 класів засобами спортивних 
ігор у процесі  шкільного фізично-
го виховання. Перші є дієвими у 
вирішенні цього завдання на етапі 
початкового вивчення визначених 
програмами фізичного вихован-
ня спортивних ігор, другі –– під 
час уроків іншого змісту протягом 
навчального року. Виконують ці 
умови при формуванні та реалі-
зації змісту фізичного виховання. 
Вони враховують загальні й мето-
дичні принципи, положення теорії 
адаптації, чинних програм  щодо 
інтересів і побажань учнів, фор-
мування потреби у систематичних 
заняттях фізичними вправами, ви-
сокої моторної щільності уроків та 
дані про особливості вияву і зміни 
показників фізичного стану дівча-
ток, хлопчиків протягом навчання 
у 4–5 класах. Відзначається, що 
врахування визначених педагогіч-
них умов при формуванні та реа-
лізації змісту фізичного виховання 
сприятиме досягненню значно 
кращих результатів у покращенні 
фізичного стану учнів. 

Прозар Н. В. Педагогические условия улуч-
шения физического состояния учащихся 
4–5 классов на этапе начального изучения 
спортивных игр. Определены и обоснова-
ны специфические и общие педагогические 
условия улучшения физического состояния 
учащихся 4–5 классов средствами спортив-
ных игр в процессе школьного физического 
воспитания. Первые являются действенными 
в решении этой задачи на этапе начального 
изучения определенных программами физи-
ческого воспитания спортивных игр, вторые 
–– во время уроков другого содержания в 
течение учебного года. Выполняют эти усло-
вия во время формирования и реализации 
содержания физического воспитания. Они  
учитывают общие и методические принципы, 
положения теории адаптации, действующих 
программ касательно интересов и пожеланий 
учащихся, формирования потребности в си-
стематических занятиях физическими упраж-
нениями, высокой моторной плотности уроков 
и данные об особенностях проявления и из-
менения показателей физического состояния 
девочек, мальчиков во время обучения в 4–5 
классах. Отмечается, что учет установленных 
педагогических условий во время формиро-
вания и реализации содержания физического 
воспитания будет способствовать достиже-
нию значительно более лучших результатов в 
улучшении физического состояния учащихся.

Prozar N.V. Pedagogical conditions 
to improve the physical condition 
of student’s 4-5 classes in primary 
study of sports games. Defined 
and reasonably specific and general 
pedagogical conditions to improve 
the physical condition of students 4–5 
classes by means of sports in the school 
physical education. The first is effective 
in solving this problem at the initial 
stage of the study defined program 
of physical education sport games, 
others – during lessons other content 
during the school year. Performed these 
conditions the formation and content 
of physical education. It includes 
general and methodological principles 
of the theory of adaptation of existing 
programs to the interests and wishes 
of students, forming needs systematic 
physical exercise, high motor density 
lessons and information about the 
features and expression changes in 
the physical condition of girls, boys for 
training in 4-5 classes. It is noted that 
taking into account certain pedagogical 
conditions in the formation and content 
of physical education can help to achieve 
significantly better results in improving 
the physical condition of students.

Ключові слова:
учні 4–5 класів, фізичний стан, пе-
дагогічні умови, спортивні ігри.

учащиеся 4–5 классов, физическое состоя-
ние, педагогические условия, спортивные 
игры.

student’s 4–5 classes, physical, 
educational conditions, sports and 
games.

Вступ.1

Покращення фізичного стану учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів є пріоритетним завданням 
фізичного виховання [4; 7], що актуалізує проблему 
розроблення високоефективних технологій і методик 
такого спрямування. Важливим у аспекті зазначеного 
є врахування мотивів, інтересів, побажань учнів по-
чаткової і основної шкіл щодо використання певних 
видів вправ на уроках фізичної культури [2], (Присту-
па Є., 1999) Урахування зазначеного, інших важливих 
положень теорії при формуванні й реалізації змісту 
фізичного виховання, спрямованого на покращення 
фізичного стану учнів, потребує визначення відповід-
них педагогічних умов (Шиян Б.М., 2001)

Останні дослідження у зазначеному напрямі (При-
ступа Є., 1999; Шиянов Г.П., 1999; Слюсарчук В.В., 
2010),  свідчать про високий інтерес і бажання таких 
учнів використовувати на уроках спортивні й рухливі 
ігри. Водночас доведено високу ефективність концен-
трованого (протягом одного навчального року) ви-
вчення всіх основних прийомів певної спортивної гри 
(Максимів Г.З., 2007); відзначено необхідність урахо-
вувати особливості зміни показників фізичного стану 
дівчаток і хлопчиків (Бальсевич В.К., 2009), положен-
ня теорії адаптації (Платонов В.Н., 1988) при форму-
ванні змісту уроків фізичної культури. Проте дотепер 

© Прозар М. В., 2012

відсутні дослідження, спрямовані на розроблення 
технологій і методик покращення фізичного стану 
учнів 4–5 класів, тобто у період початку вивчення 
ними більшості спортивних ігор згідно чинних про-
грам [4;7]. Крім цього поза увагою дослідників зали-
шилися педагогічні умови, що враховують зазначене 
при формуванні змісту уроків фізичної культури для 
досягнення високого результату у покращенні фізич-
ного стану таких учнів. Зважаючи на вищезазначене 
необхідним є проведення відповідного дослідження. 

Робота виконується у Прикарпатському національ-
ному університеті імені Василя Стефаника згідно із 
Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. Мініс-
терства України у справах сім’ї, молоді та спорту за 
темою 3.1.1 «Теоретико-методичні та програмно-
нормативні основи фізичного виховання учнів та сту-
дентів» (номер державної реєстрації 0107U000771). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – полягала у визначенні на основі 

теоретико-емпіричних даних педагогічних умов по-
кращення фізичного стану учнів 4–5 класів на етапі 
початкового вивчення спортивних ігор, визначених 
програмами їх фізичного виховання. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували загальнонаукові методи: 
аналіз, узагальнення, теоретичного моделювання. Пе-
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дагогічні умови розглядали як обставини, врахування 
яких дозволяє підвищити  кінцевий результат (Фіцу-
ла М.М., 2002). Водночас виходили із необхідності 
виконати вимоги загальних, методичних принципів 
фізичного виховання (Волейбол: навчальна програ-
ма, 1993; Беляев А.В., 2009) і чинних програм [4; 7], 
але передусім щодо врахування інтересів і побажань 
учнів, формування у них потреби систематично вико-
ристовувати фізичні вправи у повсякденній діяльнос-
ті, забезпечення високої моторної щільності уроків. 
Ураховували також отримані нами дані констатуваль-
ного і лабораторного експериментів [5; 6], а також по-
ложення про: утворення накопичувальної адаптації у 
визначеному напрямі для досягнення високого резуль-
тату (Волков Л.В., 2001); покращення функціонально-
го стану і фізичних якостей дітей (Аршавський И.А., 
1982; Бальсевич В.К., 2009; Ивищенко Л.Я., 2008); ві-
кові особливості розвитку їх максимальної аеробної 
та анаеробної потужності (Бар-Ор О., 2009).

Результати дослідження.
Виокремлюючи педагогічні умови одні розгляда-

ли як дієві у покращенні фізичного стану учнів на 
етапі початкового вивчення визначених програмами 
спортивних ігор (специфічні), другі –– під час інших 
уроків фізичної культури протягом навчального року 
(загальні). Реалізацією перших збільшували ефек-
тивність вирішення таких завдань: оволодіння при-
йомами певної спортивної гри на етапі початкового 
вивчення; підвищення інтересу учнів до уроків такого 
змісту; використання вивчених прийомів як цілісної 
ігрової діяльності; формування бажання учнів здій-
снювати останню у позаурочний час. Реалізуючи за-
гальні педагогічні умови забезпечували, передусім 
розвивальну спрямованість уроків, а саме на покра-
щення фізичного стану учнів.  

Виокремлені с п е ц и ф і ч н і у м о в и  передбачали 
таке. Концентроване вивчення учнями четвертих кла-
сів прийомів гри у волейбол, які програмою адресовані 
п’ятикласникам. При формуванні цієї умови врахо-
вували: отримані у лабораторному експерименті дані 
щодо спроможності учнів 4 класів досягати не гірших 
ніж учні 5 класів результатів у вивченні елементів 
волейболу, передбачених програмою для останніх; 
дані (Виера Б.Л., 2006; Давиденко О.В., 2003) про 
необхідність для досягнення мети зосереджувати час 
і зусилля дітей в одному напрямі, в нашому випадку 
–– вивчення однієї спортивної гри протягом одного 
навчального року, тобто концентровано. Так швид-
ше, ніж при одночасному вивченні декількох спор-
тивних ігор, досягали реалізації ігрової практики, що 
підвищувало інтерес учнів та збільшувало моторну 
щільність таких уроків (Декерс Л., 2008). У зв’язку із 
цим прийоми волейболу, передбачені програмою для 
п’ятикласників, об’єднують у блоки й розподіляють в 
навчальному році. Блоки формують так, щоби після 
вивчення елементів першого можна було перейти до 
ігрової практики, а після вивчення кожного наступно-
го –– її урізноманітнювати й ускладнювати. 

Вивчення п’ятикласниками прийомів гандболу, що 
визначені чинними програмами для учнів 4–5класів. 

Підходи до формування і реалізації цієї  умови ана-
логічні попередній, але зміст складають прийоми гри 
у гандбол.  

Поділ прийомів кожної спортивної гри за склад-
ністю вивчення. Формуючи цю умову враховували 
отримані дані про неоднакову результативність ви-
конання прийомів волейболу після їх вивчення. У 
зв’язку із цим виокремили найбільш складні прийоми, 
на вивчення яких відводять більше часу ніж на інші. У 
волейболі це розміщення і перехід гравців на майдан-
чику, передача м’яча двома руками зверху від стіни, 
у парах, прийом-передача м’яча двома руками знизу 
від стіни. У гандболі –– пересування у стійці, зупинка 
подвійним кроком, стрибком, ловіння і передача м’яча 
зігнутою рукою зверху в русі; у дівчаток додатково пе-
редача на дальність.

Забезпечення розвивального характеру процесу на-
вчання прийомів спортивних ігор. Основу цієї педаго-
гічної умови склали положення теорії «розвивального 
навчання» (Выготский Л.С., 1983) у нашому випадку 
–– необхідність забезпечити процес вивчення прийо-
мів спортивних ігор, ураховуючи зону найближчого 
розвитку учнів. Останню розглядали як запас потен-
ційних можливостей, передусім моторної функції, які 
в даний момент учень не може реалізувати, але успіш-
но це робить за безпосередньої допомоги вчителя чи 
в іншій, простішій руховій діяльності. На практиці за-
значене досягається так: до початку оволодіння при-
йомами певної спортивної гри (у попередній рік на-
вчання) використовують рухливі ігри, що містять дії, 
схожі за біомеханічною структурою із першими. Зо-
крема у 4 класі для оволодіння прийомами гандболу, 
передбаченими у 5 класі, необхідну моторну функцію 
актуалізують рухливими іграми, що містять швидкий 
біг, зупинки, ведення і передачі, ловіння м’яча, але 
меншого розміру ніж гандбольний. 

Удосконалення вивчених прийомів у ході рухливих 
ігор. Зміст цієї умови передбачав урахування даних 
про підвищення інтересу дітей до вивчає мого мате-
ріалу у випадку урізноманітнення засобів (Хекхаузен 
Х., 2003), про ефективність ігрового методу на етапі 
початкового вивчення певного матеріалу та викорис-
тання рухливих ігор, що містять вивчену рухову дію, 
на наступних етапах (Круцевич Т.Ю., 2008). У зв’язку 
із цим кожний блок прийомів волейболу (гандболу), 
які вивчаються, повинен містити рухливі ігри, що пе-
редбачають виконання вивченого на уроці прийому 
(декількох прийомів). 

Закріплення вивчених прийомів у ігровій діяльнос-
ті. Реалізація цієї педагогічної умови сприяє підтри-
манню інтересу і зацікавленості учнів до вивчаємого 
матеріалу на належному рівні. Під час двосторонньої 
гри учні вдосконалюють техніку прийомів вивчено-
го блоку. Важливим є організація ігрової діяльності, 
–– при вивченні волейболу це зменшення розмірів 
майданчика, зниження висоти сітки, формування чо-
тирьох команд для участі у грі всіх учнів, проведення 
гри одночасно для всіх команд, використання спроще-
них правил, акцент на використанні вивчених прийо-
мів (Литвиненко А.Ю., 2007).
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Інший комплекс педагогічних умов, –– з а г а л ь - 
н и х, –– виокремили у зв’язку із необхідністю вирі-
шити інше важливе завдання, а саме покращити фі-
зичний стан учнів. Зміст цих умов передбачав таке.    

Використання комплексних уроків фізичної куль-
тури для реалізації базового та варіативного ком-
понентів їх змісту. Основу цієї умови склали дані 
(Арефєв В.Г., Єдинк Г.А., 2007) про високу ефектив-
ність такого типу уроків у вирішенні різних за змістом 
завдань. У нашому випадку комплексність полягає в  
реалізації базового та варіативного компонентів. Пер-
ший містить програмний навчальний матеріал, другий 
–– засоби покращення функціональних можливостей 
і фізичних якостей учнів.

Урахування особливостей фізичного стану учнів 
при визначенні спрямованості варіативного компо-
нента. Реалізація цієї умови сприяє визначенню по-
казників фізичного стану, які учням необхідно по-
кращувати. Ураховуючи отримані дані та спеціальної 
літератури (Виленская Т.Е., 2006; Волков Л.В., 2001), 
у 4 класах варіативний компонент повинен містити за-
соби покращення: в усіх –– абсолютної м’язової сили, 
гнучкості, координації в акробатичних рухових діях; 
додатково у дівчаток –– швидкісної сили, хлопчиків 
–– вибухової сили і бистроти. У 5 класах це засоби 
покращення абсолютної м’язової сили, координації у 
метаннях, гнучкості, вибухової сили, у хлопчиків до-
датково –– швидкісної сили і бистроти.   

Урахування інтересів, побажань учнів при форму-
ванні змісту варіативного компонента. Реалізуючи 
цю умову виконується відповідна вимога чинної про-
грами, а саме врахування побажань учнів використо-
вувати на уроках певні види фізичних вправ. За дани-
ми проведеного анкетування у дівчаток і хлопчиків це 
рухливі ігри з елементами спортивних ігор.   

Підготовка організму учня на початку навчально-
го року до високих фізичних навантажень. Реалізаці-
єю цієї умови враховуються дані щодо: необхідності 
на початку навчального року забезпечити пристосу-
вання організму до високих фізичних навантажень, 
характерних для уроків з покращення фізичного стану 
учнів; високої ефективності циклічних вправ, що ви-
конуються в зоні помірної потужності щонайменше 6 
хв на перших уроках із збільшенням після адаптації 
організму до такого  навантаження (Вайнбаум Я.С., 
2003; Трачук С.В., 2011); важливості й необхідності 
розвитку гнучкості [1]. У зв’язку із цим на перших 8 
уроках використовують біг у повільному темпі із пе-
реходом на ходьбу і знову на біг тривалістю від 6 хв 
на перших двох уроках до 9 хв на останньому такої се-
рії, а також вправи на гнучкість. У першому випадку 
тривалість бігу щоразу збільшують на 30 с, у друго-
му –– від 10–15 до 20–25 повторень виконання кожної 
вправи, спрямованої на  покращення рухливості пле-
чових суглобів, поперекового відділу хребта,  нижніх 
кінцівок. 

Розподіл у навчальному році змісту базового і ва-
ріативного компонентів для одержання накопичу-
вальної адаптації. Реалізація цієї  умови, враховуючи 
дані спеціальної літератури і досвід учителів (Васьков 

Ю.В., 2009; Дятленко С.М.,  2009), дозволяє: макси-
мально узгодити зміст базового і варіативного компо-
нентів; підвищити моторну щільність уроків вивчен-
ня нового матеріалу; забезпечити опанування учнями 
матеріалу в повному обсязі. У зв’язку із зазначеним 
розподіл змісту базового компонента у 4 класі пови-
нен бути таким: І чверть –– футбол, легка атлетика;  ІІ 
–– гімнастика, баскетбол, волейбол; ІІІ –– гімнастика, 
баскетбол, волейбол, лижна (кросова, ковзанярська) 
підготовка; IV –– футбол, волейбол, туризм. У 5 класі 
розподіл такий: Iчверть –– легка атлетика, футбол; II 
–– гімнастика, баскетбол, гандбол; III–– гімнастика, 
волейбол, гандбол; IV –– легка атлетика, баскетбол, 
гандбол, волейбол. 

Послідовність використання змісту варіативного 
компонента така: 4 клас – вправи для розвитку 
гнучкості й збільшення функціональних можливостей 
організму, координації в акробатичних рухових діях, 
абсолютної м’язової сили; 5 клас –– вправи для 
розвитку гнучкості й збільшення функціональних 
можливостей організму, координації у метаннях 
на дальність, абсолютної м’язової сили, вибухової 
сили. При цьому вправи на гнучкість виконуються на 
кожному уроці. 

Досягнення на кожному уроці термінової 
адаптації. Реалізуючи цю  умову забезпечуємо 
високу моторну щільність уроків та оптимальне 
дозування вправ, передусім варіативного компонента. 
Так під час реалізації базового компонента необхідної 
щільності досягали виконуючи фронтальним й 
ігровим методами визначену на урок рухову дію, 
а також використовуючи рухливі ігри з такою 
дією. Структура уроків в усіх випадках практично 
однакова: підготовча частина –– 5–7, заключна –– 4–5, 
основна –– 33–36 хв, у якій тривалість варіативного 
компонента залежить від спрямованості комплексу 
вправ, але у більшості випадків складає 14–15 хв. Що 
стосується дозування, то для утворення термінової 
адаптації певної спрямованості мінімальний час при 
оптимальній інтенсивності, у середньому,складає: 20 
хв при розвитку абсолютної м’язової сили; 21–23 –– 
різних видів координації, швидкісної сили, бистроти; 
26–28 –– вибухової сили; щонайменше 10 хв –– 
гнучкості. 

Такі обсяги конкретизують кількістю вправ у 
комплексах визначної спрямованості й оптимальним 
дозуванням(кількістю повторень (тривалістю 
виконання), інтенсивністю). Ефективним є 
використання фронтального методу у коловому 
тренуванні, в якому кожна вправа –– окрема станція, 
а повне проходження одного кола відповідає одній 
серії. Зокрема для розвитку різних видів координації 
вправи виконують з індивідуально максимальною 
швидкістю (темпом),комплекс (одна серія) містить 4 
вправи, що добре відомі учням, кожну виконують від 
10 с на перших уроках такої серії до 15 сна останніх, 
відпочинок між вправамипасивний50 с, між серіями 
–– активний 2–2,5 хв, кількість останніх ––2 (Лях 
В.И., 2006). Комплекс вправ не змінюють, збільшення 
навантажень у зв’язку із адаптацією забезпечують 
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більшими часом виконання кожної вправи й 
індивідуальною швидкістю. 

Для розвитку бистроти використовують добре 
відомі учням вправи на частоту рухів, швидкість 
окремого руху і такі параметри: у комплексі (одна 
серія) ––3 вправи, тривалість виконання –– по 6–8 
с, відпочинок між ними пасивний 90 с, між серіями 
–– 2–2,5 хв, кількість яких 3 (Романенко В.А., 
1999). Використовують по два комплекси вправ для 
покращення частоти рухів і швидкості окремого 
руху. Фізичні навантаження збільшують часом 
виконання кожної вправи й індивідуальної швидкості 
(темпу), а саме: на перших двох уроках час складає 
6 с, на наступних двох ––  7 с, після чого комплекс 
замінюють, а час складає відповідно 7 і 8 с. У серії 
із 12 уроків на першому, шостому і дванадцятому 
доцільно замість цих комплексів  використовувати 
рухливі ігри аналогічного спрямування. 

Для розвитку швидкісної сили використовують 
вправи із подоланням  власної ваги тіла і залученням 
найбільших груп м’язів (верхніх, нижніх кінцівок, 
спини, грудних). Кількість вправ у комплексі (одна 
серія) –– 4 (по одній на кожну групу м’язів), тривалість 
виконання –– по 8–10 с, відпочинок між ними 
пасивний 90, між серіями –– 120 с, кількість яких 2 
(Бутин И.М., 2002). Комплекс вправ не змінюють, 
поступове збільшення навантажень забезпечують 
часом виконання кожної вправи й індивідуальною 
швидкістю (темпом). У першому випадку він 
складає на трьох уроках 6 с, на інших трьох –– 7 с, 
потім –– 8 с; між ними замість цих комплексів на 
уроці використовують рухливі ігри аналогічного 
спрямування. 

Для розвитку вибухової сили застосовують 
стрибкові вправи, метання та таке дозування в 
окремому занятті:комплекс з 4 вправ (одна серія), 
тривалість виконання стрибкових 10–15 с, метань –– 
15–20 с, відпочинок між ними активний 40–50 с, між 
серіями –– 3,5–4 хв, кількість яких 2 (Линець М.М., 
1997).Комплекс вправ не змінюють, а поступове 
збільшення  навантажень забезпечують більшими 
часом виконання кожної вправи й індивідуальною 
швидкістю. На трьох уроках час виконання кожної 
стрибкової  вправи складає 10 с, метань –– 15 с, інших 
трьох –– відповідно 12 і 17 с, потім –– 15 і 20 с; між 
ними замість цих комплексів використовують рухливі 
ігри аналогічного спрямування. 

Під час розвитку абсолютної м’язової сили учні 
виконують 4 вправи (по одній на м’язи верхніх, 
нижніх кінцівок, спини, грудні), що передбачають 
подолання власної ваги тіла. Кількість ПМ кожної 
вправи у повільному темпі 4–6, кількість підходів –– 
2–3, відпочинок в обох випадках активний відповідно 
60 та 90 с (Кузнецов В.С., 2002). При цьому на перших 
чотирьох уроках кількість підходів у всіх вправах 
складає два, а збільшують на кожному новому уроці 
на один ПМ кількість повторень до 6, після чого 
––кількість ПМ є сталою, а з кожним новим уроком 
збільшують кількість підходів у одній вправі (з двох до 
трьох) так, що на двох останніх всі вправи виконують 

у трьох підходах по 6 ПМ. Водночас передбачають 
уроки для розвитку цієї фізичної якості,але в ході 
відповідних рухливих ігор. 

Гнучкість розвивають, використовуючи в окремому 
уроці щонайменше чотири вправи, а саме по одній для 
покращення рухливості у верхніх, нижніх кінцівках 
та дві –– рухливості у поперековому відділі хребта. 
Комплекс виконують наприкінці основної частини, 
кожну вправу –– так: 20 повторень на першому уроці, 
з кожним новим їх збільшують на один до 30,після 
цього комплекс замінюють іншим аналогічним і так 
само збільшують кількість повторень від 20 до 30 і 
т.д. [1; 3]. 

Щодо необхідності покращення максимальної 
анаеробної потужності учнів та відсутності у 
запропонованому змісті комплексів вправ для 
покращення максимальної аеробної потужності, то 
тут ураховували дані спеціальної літератури (Бар-
Ор О., 2009) відповідно про зростання та вияв на 
досягнутому рівні цих функціональних показників. 
Вплив на першу відбувався під час рухливих ігор, 
спрямованих на вдосконалення техніки вивчених 
елементів спортивних ігор, та розвитку більшості 
зазначених фізичних якостей.  Під час рухливих ігор 
для розвитку цих якостей дівчатка і хлопчики  кожної 
команди виконують однакові завдання при розвитку 
однієї фізичної якості й відмінні –– при розвитку 
різних, що досягається використанням комбінованих 
естафет.  

Систематичне виконання учнями домашніх 
завдань зі змістом, що відтворює кожний останній 
урок фізичної культури. Реалізація цієї умови 
враховує дані (Иващенко Л.Я., 2008),що покращити 
функціональні показники дитини можна у випадку 
використання щонайменше чотирьох занять на 
тиждень із оптимальними параметрами. У зв’язку 
із цим учні 4 класів щонайменше один, 5 класів –– 
двічі на тиждень удома повинні займатися фізичними 
вправами. Змістом будіть завдання останнього уроку 
фізичної культури, а саме із удосконаленням техніки 
вивченого елементу спортивної гри та розвитку 
певної фізичної якості. В останньому випадку учням 
надають відповідний комплекс вправ з дозуванням, 
що враховує індивідуальний стан розвитку цієї якості 
(високий, середній, низький). Його визначають на 
початку навчального року для кожної якості, яку 
планують покращувати, та виходячи із цього –– 
оптимальне дозування.   

Підвищення мотивації учнів до якісного виконання 
завдань уроків фізичної культури і визначених як 
домашні. Важливість мотивації в успішному вирішенні 
поставлених завдань [8] передбачає комплекс 
спеціальних заходів. Реалізація зазначеної педагогічної 
умови передбачає: визначення й урахування побажань, 
інтересів учнів щодо певних видів фізичних вправ; 
проведення змагань для визначення стану розвитку 
фізичних якостей, які планується розвивати; долучення 
батьків до участі в таких змаганнях як уболівальників, 
до роз’яснювальної роботи з їх дітьми про необхідність 
самостійних занять фізичними вправами. 
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Формування системи педагогічного контролю 
як складової мотивації учнів і основи коригування 
індивідуальних параметрів фізичних вправ. Реалізуючи 
цю педагогічну умову: враховується, що інтерес 
і бажання учня виконувати  навчальне завдання 
підвищується, коли він спроможний його виконати, в 
якому він демонструє хороший результат або виконання 
призводить до покращення результату (Фіцула 
М.М., 2002); забезпечуються оптимальні параметри 
варіативного компонента. Запропонована система 
педагогічного контролю передбачає проведення 
вихідного, поточного, підсумкового й оперативного 
контролю. Останній здійснюють на  кожному уроці для 
визначення відповідності запропонованого фізичного 
навантаження поточним можливостям учня; у випадку 
невідповідності параметри коригують збільшенням 
(зменшенням) кількості повторень вправи чи часу 
виконання, темпу, інтервалів відпочинку. Вихідний, 
підсумковий і поточний контроль здійснюють 
відповідно на початку, наприкінці навчального 
року і наприкінці кожної чверті для визначення: 
під час перших двох –– стану вияву показників 
фізичного стану, останнього –– показників фізичної 
підготовленості, на які здійснювали цілеспрямований 
вплив. Ці  види контролю реалізують у формі змагань 
та передбачають, крім вищезазначеного, також 
прогнозування досягнень, які наприкінці чверті 

забезпечать учню оцінку на високому, достатньому, 
середньому чи початковому рівнях. Тут необхідно 
враховувати, що приріст показників  залежить від 
вихідних значень: чим вони менше, тим більшим є 
приріст, і навпаки [2].

Висновки.
1. Аналіз наукової літератури засвідчив недостатність 

досліджень, спрямованих на розроблення ефектив-
них технологій і методик покращення фізичного 
стану учнів 4–5 класів засобами спортивних ігор на 
етапі їх початкового вивчення у процесі фізичного 
виховання. 

2. Ураховуючи сутність поняття «педагогічні умови», 
а також загальні й методичні принципи фізичного 
виховання, положення теорії адаптації, вимоги 
програми щодо врахування інтересів і побажань 
учнів, формування потреби систематичних занять 
фізичними вправами, високої моторної щільності 
уроків і результати констатувального експерименту 
визначили загальні та специфічні педагогічні умови, 
врахування яких під час вивчення спортивних ігор 
сприятиме покращенню фізичного стану учнів. 
Подальші дослідження необхідно спрямувати 

на експериментальну перевірку ефективності 
змісту, розробленого і реалізованого із урахуванням 
визначених педагогічних умов, в аспекті вирішення 
поставлених завдань. 
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Питання стимулювання інтелектуально-пізнавальної  

діяльності молодших школярів
Репко І.П.

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Анотації:
Розглянуто деякі засоби сти-
мулювання інтелектуально-
пізнавальної діяльності молодших 
школярів: створення сприятливого 
навчально-освітнього середовища 
(організація педагогічно доцільно-
го спілкування з дітьми, застосу-
вання прийомів інтелектуально-
емоційного стимулювання учнів), 
використання активних методів 
і форм навчання (методи емпа-
тії й образного бачення, дидак-
тичні ігри, дискусії, проведення 
нестандартних уроків тощо), 
особистісно-орієнтоване оціню-
вання навчально-пізнавальної ді-
яльності школярів.

Репко И.П. Вопросы стимулирования 
интеллектуально-познавательной дея-
тельности младших школьников. Рассмо-
трены некоторые средства стимулирования 
интеллектуально-познавательной деятель-
ности младших школьников: создание бла-
готворной учебно-образовательной среды 
(организация педагогически целесообразно-
го общения с детьми, применение приемов 
интеллектуально-эмоционального стимули-
рования учащихся), использование активных 
методов и форм обучения (методы эмпатии 
и образного видения, дидактические игры, 
дискуссии, проведение нестандартных уро-
ков и др.), личностно-ориентированное оце-
нивание учебно-познавательной деятельно-
сти школьников). 

Repko I.P. The issues of the intellectual 
and cognitive activity stimulation 
of younger pupils. Some means of 
stimulating the intellectual and cognitive 
activity of younger pupils are considered: 
the creation of favourable educational 
environment (organization of the 
pedagogically rational dialogue with the 
children; using the ways of intellectual 
and emotional stimulating of the pupils), 
the use of active teaching methods and 
form (methods of empathy and figurative 
vision, didactical games, discussions, 
conducting of the non standard lessons 
est.), personality-oriented evaluation of 
the study-cognitive activity of  pupils.

Ключові слова:
інтелектуально-пізнавальна ді-
яльність, стимулювання, на-
вчальні засоби, молодші школярі.

интеллектуально-познавательная дея-
тельность, учебные средства, стимулиро-
вание, младшие школьники.

intellectual and cognitive activity, means 
of teaching, stimulation, younger pupils.

Вступ.1

Одним із пріоритетних завдань сучасної школи є 
виховання особистості, здатної ефективно працювати 
і навчатися протягом життя (Національна доктрина 
розвитку освіти України у ХХІ столітті). Найважливі-
шою умовою й водночас показником успішності про-
цесу формування ініціативної, самостійної особис-
тості, яка бажає й вміє вчитися, прагне до постійного 
й активного накопичення знань, є пізнавальна актив-
ність учня, його ставлення до засвоєння знань, мотиви 
пізнавальної діяльності.

Виключно важливе значення для розвитку пізна-
вальної активності особистості має початкова школа, 
яка закладає фундамент для подальшої освіти й роз-
витку людини. Це вимагає від учителя використання 
адекватних педагогічних засобів, спрямованих на сти-
мулювання інтелектуально-пізнавальної діяльності 
школярів у процесі навчання. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що дослі-
джувана проблема вивчається в таких основних напря-
мах: питання суті пізнавальної активності особистос-
ті (Л.Аристова, В.Лозова, П.Підкасистий, І.Харламов, 
Т.Шамова, Г.Щукіна); особливості вияву пізнавальної 
активності в молодшому шкільному віці (Н.Бібік, 
В.Вихрущ, І.Вікторенко, І.Старагіна, С.Тарасова, 
М.Татаренко); засоби розвитку пізнавальної актив-
ності молодших школярів (М.Антонюк, Л.Лісіна, 
Н.Лобко-Лобановська, С.Лупаренко, О.Неліна).

Водночас питання стимулювання інтелектуально-
пізнавальної діяльності молодших школярів не отримали 
цілісного висвітлення у психолого-педагогічній науці. 

Робота виконана відповідно до планів НДР Хар-
ківської гуманітарно-педагогічної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розгляд засобів стимулювання 

інтелектуально-пізнавальної діяльності школярів по-
чаткової школи.
© Репко І.П., 2012

Результати дослідження.
Проведений науковий пошук засвідчив, що най-

важливішим чинником, спрямованим на стимулюван-
ня інтелектуально-пізнавальної діяльності школярів, є 
створення сприятливого навчально-освітнього серед-
овища, атмосфери індивідуальної й колективної твор-
чості, партнерства й взаємодопомоги.

Це вимагає від учителя насамперед організації пе-
дагогічно доцільного спілкування з учнями, що забез-
печується такими основними прийомами [2]: 

скорочення заборонних педагогічних вимог і поши-• 
рення позитивно-орієнтуючих вимог;  
виявлення розуміння ситуативного внутрішнього • 
настрою учнів за виразом обличчя, поглядом, ура-
хування його, передача учням цього розуміння; 
уміння транслювати у клас власну прихильність до • 
дітей, дружнє ставлення; формулювання цікавих ці-
лей діяльності та показ шляхів їх досягнення. 

Учителеві слід також постійно здійснювати 
інтелектуально-емоційну підтримку учнів на основі 
авансування. Це передбачає підхід до дитини з опти-
містичною гіпотезою, вірою в її здібності й успіхи. 

Авансування є характеристикою стійкої педагогіч-
ної позиції вчителя, який постійно створює ситуації 
успіху, виявляє доброзичливість, виділяє й спирається 
на достоїнства учнів, які вже виявлено й які ще будуть 
виявлятися, постійно очікує успіх та позитивні вчин-
ки й дії дітей.

Авансування проектує поведінку дитини, яка на-
магається виправдати очікування вчителя. Авансу-
вання перетворюється на прийоми інтелектуально-
емоційного стимулювання школярів, які 
супроводжуються висловлюваннями вчителя типу: 
«Ти здібний...»; «У тебе обов’язково вийде...». 

Учителями можуть використовуватись такі прийо-
ми інтелектуально-емоційного стимулювання учнів, 
що створюють сприятливу психоемоційну навчальну 
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атмосферу на уроках [8, 10]:
прийом «Поміркуй, висловись та вирішуй» (апеля-• 
ція до розуму), що створює рівновагу між емоціями 
і здоровим глуздом, сприяє посиленню впевненості 
в собі, відчуттю власної свободи, підкреслює наяв-
ність здатності до самостійного рішення, стимулює 
активне виявлення самосвідомості;
прийом «Якщо б не інші люди» (апеляція до мо-• 
рального почуття), яке сприяє переорієнтації уваги 
учня з власних проблем на проблеми інших людей, 
розширює соціальну ситуацію, впускаючи в її зміст 
іншу людину, підносить духовний стан, надає сили, 
підвищує самооцінку;
прийом «Змінюй обставини, щоб було добре» (апе-• 
ляція до свідомої волі), що ініціює активність, ука-
зує на реальні дії, формує почуття власної гідності, 
покладає відповідальність за свої дії на себе;
прийом «Це лише гра»: гра відрізняється від серйоз-• 
ної діяльності саме тим, що в ній є право на помилку. 
Тому страх дитини, що часто сковує її в навчальній 
ситуації, відступає; дії сприймаються як несерйозні, 
такі, що відбуваються в ігровій формі;
прийом «Право на незгоду», що спрямовано на по-• 
долання страху перед ризиком. Новий шлях дій за-
вжди виглядає ризикованим. У ситуації надання 
свободи вибору, в розв’язанні творчого завдання, в 
пошуку істини як учитель, так і учень можуть поми-
лятись. Тому дитина повинна мати право на незгоду 
з учителем. Визнання права дитини у сперечанні 
відстоювати істину виключає страх, що паралізує її 
діяльність, перешкоджає накопиченню досвіду. 

Особлива увага вчителів має зосереджуватись на 
використанні активних методів і форм навчання, які 
адекватні потребам дітей молодшого шкільного віку, 
забезпечують формування навчальних і особистісних 
здібностей учнів через активну діяльність, дозволя-
ють уникати неприродної й шкідливої для дитини ін-
телектуалізації навчання.

До таких навчальних методів і прийомів навчання 
можна віднести [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11]:

метод емпатії – вживання у стан об’єкта, що вивча-• 
ється, через почуттєво-образні й розумові уявлення.

Використання цього методу зумовлено тим, що ді-
тям молодшого шкільного віку притаманна здатність 
пізнавати через почуття, переживати навколишні 
об’єкти, те, що вони спостерігають, «олюднюючи» їх.

Важливим чинником успішного застосування цьо-
го методу є певний стан учнів. Для створення настрою 
дітей учитель у ігровій формі пропонує «вжитися» в 
різні навчальні об’єкти (рослини, тварини тощо) за до-
помогою пропозицій типу: «Уявіть собі, що ви та рос-
лина, яку бачити. Ваша голова – це квітка, тулуб – сте-
бло, руки – листя, ноги – корні…». Потім учень може 
запитати себе – рослину, на почуттєво-емоційному 
рівні сприйняти, зрозуміти, побачити відповіді.

Отже, «вселяючись» у об’єкт, дитина відчуває й 
пізнає його зсередини. Це сприяє включенню у про-
цес пізнання не лише розуму, а й почуттів, розвитку 
здібностей мислити й розуміти явища з різних точок 
зору;

метод образного бачення – метод емоційно-• 
образного дослідження об’єкта. Учням пропону-
ється, наприклад, подивитися на якийсь навчальний 
об’єкт (число, слово, геометричну фігуру тощо) або 
реальний об’єкт, намалювати побачені в них образи, 
описати, на що вони схожі;
дидактичні ігри, які органічно включаються в на-• 
вчання шкільних предметів, викликають значний 
інтерес у дітей, сприяють пожвавленню навчально-
го процесу, розвитку уяви й спостережливості;
дискусії, під час якої учні об’єднуються у групи й • 
обговорюють протягом певного часу чітко сформу-
льовані питання, що сприяє активному залученню 
дітей до навчально-пізнавальної діяльності, форму-
ванню вмінь спілкування, ведення діалогу з товари-
шами й учителем;
оповідання історій, аналіз ситуацій, вивчення при-• 
кладів – учитель або учні виокремлюють із науково-
популярної літератури, життєвого досвіду цікаві, 
драматичні історії і ситуації, пов’язані з різними 
аспектами життєдіяльності людини. Потім розпові-
дають їх, аналізують і таким чином діти вчаться на 
конкретних життєвих прикладах.

Велике значення для розглядуваної проблеми має 
також використання нестандартних уроків – театра-
лізованих уроків, уроків-концертів, уроків-екскурсій, 
уроки психологічного розвантаження та ін. 

Так, значний потенціал мають уроки-екскурсії, під 
час яких діти спілкуються з природою, спостерігають 
зміни в житті навколишнього світу більш цілеспрямо-
вано, ніж за інших обставин. Даний тип уроків підви-
щує працездатність учнів, активізує їхні пізнавальні 
інтереси, виховує любов до оточення. 

Не менше значення має проведення уроків психо-
логічного розвантаження, під час яких учням пропо-
нуються завдання позанавчального характеру в формі 
ігрової діяльності. 

Такі уроки є дієвим засобом формування позитив-
ного ставлення й пізнавального інтересу учнів. Цікаві 
за змістом завдання, відсутність напруженості ство-
рюють на заняттях особливий позитивний емоційний 
фон: розкутість, інтерес, бажання навчитися викону-
вати завдання, що пропонуються. Усвідомлення своїх 
успіхів сприяє розкриттю психологічних можливос-
тей школярів.

Завдання вчителем має підбиратись таким чином, 
щоб вони стимулювали різні психічні функції дитини, 
а саме [4]:

ігри на розвиток сприйняття: «Виклади сам» (викла-• 
дення зображення за контуром предмету за допомо-
гою геометричних фігур); «Чарівна палітра» (зобра-
ження фарбами різних природних явищ) та ін.;
ігри на розвиток пам’яті: «Пари слів» • 
(запам’ятовування, наприклад, других слів із пари), 
«Картинки, яких бракує» (підбір 7-8 пар картинок, 
пов’язаних за смислом, і розкладення їх за парами) 
тощо;
ігри на розвиток уяви: «Чарівне яйце» (доповнення • 
фігур у вигляді овалу так, щоб кожного разу виходив 
новий предмет), «Чарівний ліс (як варіанти: ріка або 
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парк)» (домалювати незакінчені фігурки, перетво-
ривши їх на квіти, дерева, птиць, тварин та ін.);
ігри на розвиток уваги: «Шукати без зупинки» (про-• 
тягом 10-15 секунд навколо себе побачити якомога 
більше предметів одного кольору або одного розмі-
ру), «Запам’ятай порядок» (назвати, в якому поряд-
ку стояли люди або були предмети).

В аспекті розглядуваної проблеми значущим аспек-
том є особистісно-орієнтоване оцінювання навчально-
пізнавальної діяльності школярів, що передбачає 
відмову від порівняння дитини з іншими учнями, пе-
ренесення акцентів із контролю й оцінювання учнів 
на самоконтроль й самооцінювання, використання 
методів самоконтролю й взаємного контролю. Усе це 
створює справедливі умови для індивідуального роз-
витку дитини, стимулює особистісну інтелектуальну 

активність, сприяє усвідомленню й співвіднесенню 
власної діяльності з діяльністю оточення, формуван-
ню адекватної самооцінки, конструктивного ставлен-
ня до себе.

Висновки.
Розкрито основні засоби стимулювання 

інтелектуально-пізнавальної діяльності молодших 
школярів, а саме: створення сприятливого навчально-
освітнього середовища, використання активних мето-
дів і форм навчання, особистісно-орієнтоване оціню-
вання навчально-пізнавальної діяльності школярів.

Перспективи подальших досліджень убачаємо у 
проведенні аналізу застосування визначених засобів 
стимулювання інтелектуально-пізнавальної діяльнос-
ті школярів у освітній практиці початкової школи.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Вивчення мотивів та інтересів студенток економічних 
спеціальностей до занять фізичними вправами та спортом

Салатенко І.О., Дубинська О.Я.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Анотації:
Розглянуто моніторинг рухових 
вподобань студенток економічних 
спеціальностей. У експерименті 
приймали участь 929 студенток 
у віці 17-21 років. Встановлено, 
що одним із шляхів підвищення 
інтересу до занять фізичною куль-
турою та спортом у даного кон-
тингенту є створення та впровад-
ження у навчальний процес нових 
програм з використанням попу-
лярних видів спорту, у нашому 
випадку це ігрові види. Доведено 
необхідність пошуку оптимальних 
шляхів стимулювання фізичного 
самовиховання, формування 
соціально значущих мотивів цієї 
діяльності. 

Салатенко И.А., Дубинська О.Я. Изуче-
ние мотивов и интересов студенток эко-
номических специальностей к занятиям 
физическими упражнениями и спортом. 
Рассмотрено мониторинг двигательных ин-
тересов студенток экономических специаль-
ностей. В эксперименте принимали участие 
929 студенток в возрасте 17-21 года. Уста-
новлено, что одним из путей повышения 
интереса к занятиям физической культурой 
и спортом у данного контингента есть созда-
ние и внедрение в учебный процесс новых 
программ с использованием популярных 
видов спорта, в нашем случае это игровые 
виды. Доказана необходимость поиска опти-
мальных путей стимулирования физического 
самовоспитания, формирования социально 
значимых мотивов этой деятельности.

Salatenko I.A., Dubinskaya O.Ya. 
Study of reasons and interests of 
students of economic specialities 
engaging in physical exercises and 
sport. It is considered monitoring of 
motive interests of students of economic 
specialities. In experiment took part 929 
students aged 17-21 years. It is set that 
one of ways of increase of interest to 
engage in a physical culture and sport this 
contingent has creation and introduction 
in the educational process of the new 
programs with the use of popular types 
of sport, in our case it is playing kinds. 
The necessity of search of optimum ways 
of stimulation of physical self-education, 
forming of socially meaningful reasons of 
this activity is well-proven.

Ключові слова:
мотивація,фізичне виховання, 
технології, студентки.

мотивация, физическое воспитание, тех-
нологии, студентки.

motivation, physical education, 
technologies, students.

Вступ.1

Тенденція погіршення здоров’я студентів, яка спо-
стерігається у нашій країні в останні роки, вимагає 
пошуку нових форм удосконалення системи фізично-
го виховання у вищих навчальних закладах. Таке важ-
ливе питання неможливо вирішити без впроваджен-
ня в процес фізичного виховання студентів новітніх 
форм та технологій проведення занять [3].

Основними чинниками негативного впливу на 
стан здоров'я студентів є низька мотивація до занять 
фізичною культурою і спортом, відсутність спеціаль-
них знань про засоби підтримання і контролю фізич-
ної підготовленості, здорового способу життя.

Згідно даних літератури (Т.Ю. Круцевич, 1999; 
В.В. Романенко, 2005; О.С. Куц, 2001) однієї з осно-
вних причин, які впливають на стан здоров'я молоді 
є спосіб життя, в якому велику роль відіграє дефіцит 
рухової активності. Мета фізичного виховання як уч-
бової дисципліни у вузі не лише вирішувати освітні, 
оздоровчі та виховні завдання, але й  формувати цін-
нісне відношення до власного здоров'я, здоровому 
способу життя та інтересу до рухової активності у 
всіх різноманітних формах і видах її прояву.

Фізичне виховання покликане формувати в сту-
дентства дбайливе ставлення до власного здоров’я 
та фізичної підготовленості, комплексно розвивати 
фізичні й психічні якості, сприяти творчому вико-
ристанню засобів фізичні й психічні якості, сприяти 
творчому використанню засобів фізичної культури в 
організації повсякденної діяльності. Найсуттєвішим 
недоліком сучасної системи фізичного виховання 
студентів є те, що вона не стимулює вихованців до 
занять фізичними вправами, не сприяє формуванню 
в них прагнення до самостійного надбання знань та 
вмінь у сфері фізичної культури, не виховує активних 
суб’єктів діяльності. Фактично фізичне виховання 
студентів здебільшого не є виховним процесом [1].
© Салатенко І.О., Дубинська О.Я., 2012

Ряд авторів (А.І.Драчук, 2001; С.М.Канішевський, 
2008; М.Д.Зубалій, 2008) відмічають, що діюча в те-
перішній час організація фізичного виховання в вузах 
недостатньо ефективна для підвищення рівня фізичної 
підготовленості, здоров’я, мотивації, професійно важ-
ливих психофізіологічних якостей і інтересів значної 
кількості студентів до занять фізичними вправами і 
спортом. Крім того фізичне виховання не виконує в по-
вній мірі й оздоровчу функцію. Дослідження (Л.П. Пи-
липея, 2011; А. Сипцова, 2006)показують, що від курсу 
до курсу рівень здоров’я і фізичної підготовки студен-
тів у навчальних закладах, де процес фізичної підготов-
ки знаходиться не на  належному рівні, погіршується.

Особливе значення в останні роки приділяється 
професійно-прикладній фізичній підготовці (ППФП), 
яка, будучи самостійним розділом курсу фізичного 
виховання студентів, є тією сполучною ланкою, яка 
з’єднує фізичну, психологічну, психофізіологічну під-
готовку студентів у стінах вузу з їх майбутньою профе-
сійною діяльністю (А.Г.Єгоров, 1994; Т.Ю.Круцевич, 
О.І.Подлесний, 2008; Н.І. Турчина).

Непопулярність фізичних вправ у вузі пояснюється 
відсутністю у студентів навиків, досвіду рухової актив-
ності, нерівноцінними значеннями фізичного вихован-
ня у порівнянні з іншими професійними предметами, 
відсутністю можливості для вибору бажаних видів ру-
хової активності (модних видів спорту), незадовільною 
діагностикою психофізичного стану першокурсників, 
застосуванням традиційних методів ведення занять, в 
яких відсутнє дидактичне обґрунтування.

З метою створення умов для подальшого розвитку 
фізичної культури і спорту, підвищення рівня здоров’я 
фізичного та духовного розвиту населення, враховуючи 
пропозиції, висловленні на засіданні Національної ради 
з питань фізичної культури і спорту, видано Указ Прези-
дента України «Про пріоритети розвитку фізичної куль-
тури і спорту в Україні» від 21.07.2001 р., згідно з яким 
була передбачена розробка й удосконалення системи фі-
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зичного виховання у навчальних закладах з орієнтацією 
на навчання олімпійським видам спорту, запровадження 
інноваційних форм навчання з різних видів спорту.

Створені за принципом спортивної спеціалізації 
навчальні групи, як засвідчує досвід та аналіз остан-
ніх досліджень, (А. В. Котова, 2008;  С. О. Сичов, 
2002; Г. В. Безверхня, 2010;   мають вищи показники 
фізичної та функціональної підготовленості порів-
няно зі студентами, які займалися за програмою за-
гальної фізичної підготовки. Найчастіше в цих групах 
застосовувалися елементи спортивних ігор, різновиди 
гімнастики, інших видів спорту. Перевагою такої фор-
ми організації занять є високий емоційний фон і мож-
ливість врахування інтересів студентів [2]. Тенденція 
погіршення здоров’я студентів, яка спостерігається у 
нашій країні в останні роки, вимагає пошуку нових 
форм удосконалення системи фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах. Таке важливе питання 
неможливо вирішити без впровадження в процес фі-
зичного виховання студентів новітніх форм та техно-
логій проведення занять [3,4].

На даний час фахівцями в галузі фізичного вихо-
вання і спорту розроблена велика кількість різнома-
нітних технологій. Зокрема, В.А. Биковим розроблена 
і експериментально обґрунтована педагогічна тех-
нологія прискореного навчання техніки спортивного 
плавання студенток, а Е.В. Вороб’йовою – технологія 
фізкультурно-спортивної діяльності з плавання; Є.С. 
Губарєва пропонує технологію занять оздоровчою 
гімнастикою, І.В. Работін – педагогічну технологію 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до 
інноваційної діяльності, В.А. Солодянніков – техно-
логічну систему навчання гімнастичних вправ, В.А. 
Усков сформував педагогічну технологію програмо-
ваної тактико-технічної підготовки спортсменів в 
ігрових видах спорту,  В.І. Харітонов, В.В. Кім, А.В. 
Ненашева, С.А. Личачина розробили валеолого оздо-
ровчі технології. В.Н. Селуянов пропонує розвивати 
новий науково-методичний напрямок – спортологію, 
який тлумачить як науку про розробку інноваційних 
технологій фізичного виховання і спорту.

Тому, незважаючи на чисельні дослідження вітчиз-
няних і зарубіжних авторів (Л.І. Лубишева, 1999; М.В. 
Базилевич, 2009; Н.І. Турчина, 2009;       О.М. Леготкин, 
2004; Л.П. Пилипей, 2009), актуальною є проблема по-
шуку ефективних шляхів покращення стану здоров’я 
студентів економічних спеціальностей, рівня їх фізичної 
підготовленості та професійно важливих психофізіо-
логічних якостей за рахунок впровадження спортивно-
орієнтованих технологій фізичного виховання, які б 
сприяли розвитку позитивної мотивації до занять фі-
зичною культурою і спортом, формували основи само-
стійної фізкультурно-спортивної  діяльності як у системі 
освіти так і у вільний від навчання час [5].

Дослідження за темою дисертаційної роботи 
“Підвищення рівня фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості різних груп населення засобами 
фізичної культури” виконуються згідно з планом 
науково-комплексної роботи кафедри теорії і методи-
ки фізичної культури Сумського державного педаго-
гічного університету ім. А.С. Макаренка, яка затвер-
джена Інститутом науково-технічної і економічної 

інформації України, м. Київ, номер державної реє-
страції 0111 U 005736.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є визначення мотивів та інтересів 

студенток економічних спеціальностей до занять фі-
зичними вправами та спортом.

Результати дослідження. 
З метою вивчення мотивів та інтересів до занять 

фізичною культурою нами була розроблена анкета, 
яка складалася з наступних розділів: відомості про 
респондентів; деякі питання, що відносяться до пред-
мету “фізичне виховання”; питання, що дозволяють 
визначити мотиваційно-ціннісну спрямованість у сфе-
рі фізичної культури і спорту. У експерименті прийма-
ли участь 929 студенток економічних спеціальностей 
віком 17-21 років протягом березня-квітня 2011 року.

В ході дослідження нами встановлено, що біль-
шість студенток регулярно відвідують заняття з фізич-
ного виховання, на що вказують 69,1 % респондентів, 
24,2 % – заняття відвідують інколи, 6,6 % опитаних 
взагалі не відвідують заняття з фізичного виховання.

Досліджуючи мотиви відвідування занять з 
фізичного виховання нами констатовано, що бажання 
дівчат підвищити свою фізичну підготовку (розвивати 
силу, витривалість, спритність, гнучкість, швидкість) 
домінує над іншими мотивами відвідування занять 
з фізичного виховання і складає 30,1%, бажання 
поліпшити своє здоров’я 28,9 %, прагнення 
отримати добрі оцінки 18,1 %, прагнення уникнути 
неприємностей у зв’язку з пропусками занять 9,9 %, 
звичка до сумлінного виконання будь-яких обов’язків 
взагалі 6,2 %, бажання навчитися техніці фізичних 
вправ 4,3 % (табл. 1.)

Результати анкетування при вивчені відношення 
до занять з фізичного виховання  показали, що 40,2 % 
опитаних відвідують заняття без особливого бажання, 
39,5 % студенток – позитивно ставляться до предмету 
«фізичне виховання», в той же час 20,3 % зазначили, 
що їм заняття з фізичного виховання взагалі не подо-
баються (рис. 1).

В ході дослідження нами було з’ясовано, що саме 
подобається студенткам на заняттях з фізичного ви-
ховання. Встановлено, що основними факторами, які 
визначають інтерес до занять з фізичного виховання 
у ВУЗі є: емоційність занять, наявність цікавих вправ 
– 33,9%, заняття поліпшують фізичну підготовленість 
– 23,4 %, різноманітність учбового матеріалу – 21,3%, 
чітка, гарна організація заняття – 11,3%, насичене на-
вантаження – 7,1% (рис. 2).

Визначаючи потребу у заняттях фізичною куль-
турою та спортом, ми, поставили питання: «Чи за-
ймаєтеся Ви спортом у вільний від навчання час?». 
З’ясували, що 58,2 % – взагалі не займаються спортом, 
14,2 % респондентів тільки іноді займаються спортом, 
27,6% студенток вказують, що регулярно займаються 
спортом у вільний від навчання час.

За результатами анкетування ми дізналися, де 
саме дівчата займаються спортом і отримали такі 
дані: 47,5% – дівчат займаються спортом на факульта-
тивних заняттях по досліджуваним ВНЗ, 18,9 % рес-
пондентів – на базі спортивних клубів за місцем про-
живання, 29,7 % опитаних зазначили, що займаються 
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Таблиця 1.  
Мотиви відвідування занять з фізичного виховання студенток економічних спеціальностей (n = 929)

Мотиви % Рейтинг

Бажання підвищити свою фізичну підготовку (розвинути силу, витривалість, 
спритність, гнучкість, швидкість) 30,1 1

Бажання поліпшити своє здоров’я; 28,9 2

Прагнення отримати добрі оцінки 18,1 3

Прагнення уникнути неприємностей у зв’язку з пропусками занять 9,9 4

Звичка до сумлінного виконання будь-яких обов’язків взагалі 6,2 5

Бажання навчитися техніки фізичних вправ 4,3 6

Інші мотиви 2,5 7

Рис. 1. Відношення студенток економічних спеціальностей до відвідування занять  
з фізичного виховання (n=929).

Рис. 2. Структура факторів, які визначають інтереси студенток економічних спеціальностей  
до занять з фізичного виховання у ВУЗі (n = 929).
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спортом в інших містах, і тільки 3,9 % – відвідують 
секції при ДЮСШ. 

Порівняльний аналіз спортивних інтересів студен-
ток економічних спеціальностей свідчить, що можна 
виділити види спорту, які користуються найбільшою 
популярністю. Результати анкетування показали, що 
студентки хотіли б організовано займатися спортив-
ними іграми, в них зацікавлена переважна більшість 
респондентів, що складає – 29,9 % опитаних в Україн-
ській академії банківської справи та 30,6 % в Сумсько-
му Державному університеті. Серед популярних видів 
рухової активності серед студентів також є різні види 
фітнесу, на що вказує 27,4 % опитаних в УАБС та 26,8 
% в СумДУ. Проте, розбіжність у відсотках можемо 
спостерігати стосовно тих дівчат які хотіли б займати-
ся легкою атлетикою – 11,8 % опитаних в УАБС та 7,5 
% студенток СумДУ – це пояснюється більш кращим 
матеріально-технічним забезпеченням для занять лег-
кою атлетикою в УАБС, яка має сучасний легкоатле-
тичний манеж. 9,9 % дівчат СумДУ хотіли б займатися 
плаванням, щодо УАБС, то – 9,7 % бажаючих займа-
тися цим видом спорту. Спортивну та фітнес аеробіку 
обирають 7,3 % студенток УАБС та 8,7 % Сумського 
Державного університету. Настільному тенісу віддали 
перевагу 5,4% опитаних з СумДУ та 4,9 % з УАБС. 
Одноборствами бажають займатися 4,8 % студенток 
економічних спеціальностей Української академії 
банківської справи та 4,2 % дівчат тієї ж спеціальнос-
ті Сумського Державного університету. Зацікавлених 
біатлоном та лижними гонками можемо спостерігати 
в УАБС становить 2,3 %, в СумДУ – 3,3% опитаних. 
3,6 % респондентів СумДУ та відповідно 1,9% обрали 
інші види рухової активності до яких увійшли більше 
ніж 12 різних видів спорту, що є незначними для ре-
зультату опитування варіантів відповідей.

Дослідження інтересів до занять різними видами 
рухової активності показали, що ігрові види спорту та 
різновиди фітнесу займають найбільший інтерес сту-
денток економічних спеціальностей. Отже розробля-
ючи технологію фізичного виховання студентів необ-
хідно враховувати той факт, що технологія повинна 
ґрунтуватися на перевагах популярних у студентської 
молоді видів спорту.

В процесі дослідження ми з’ясували з якою метою 
студентки хотіли б займатися спортом. Результати 
виявили що на перше місце студентки виводять по-
кращення стану свого здоров’я, на що вказують 48,5 
%, на друге місце ставлять вдосконалення форм тіла 
що становить 34,6 %, лише 7,1 % – прагнуть досягну-
ти високого спортивного результату, 6,6 % – хотіли б 
відвідувати заняття заради спілкування з друзями, на 
інше вказують 3,2 % студенток. 

Висновки.
Діюча в теперішній час організація фізичного 

виховання в вузах недостатньо ефективна для під-
вищення рівня фізичної підготовленості, здоров’я, 
мотивації, професійно важливих психофізіологічних 
якостей і інтересів значної кількості студентів до за-
нять фізичними вправами і спортом. 2. Дослідження 
виявило необхідність пошуку оптимальних шляхів 
стимулювання фізичного самовиховання, формування 
соціально значущих мотивів цієї діяльності. 

Порівняльний аналіз спортивних інтересів студен-
ток економічних спеціальностей показав, що ігрові 
види спорту та різновиди фітнесу викликають найбіль-
ший інтерес студенток економічних спеціальностей.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем мотивації студен-
ток до занять фізичними вправами.
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Методика оцінювання стану механізмів регуляції серцевої 
діяльності дівчаток 9-10 років у процесі занять фізичною 

культурою, спрямованих на розвиток витривалості
Самокиш І.І.

Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова

Анотації:
Розглядаються показники ефек-
тивності регуляції серцевої ді-
яльності, що запропоновані Д.М. 
Давиденко і співавт. (1984). Вста-
новлено вікові зміни відповідних 
показників у дівчаток від 9 до 
10 років. Показано, що в проце-
сі дворазових занять в тиждень 
фізичною культурою з пріори-
тетним виконанням вправ на ви-
тривалість значно покращується 
ефективність регуляції серцевої 
діяльності дівчаток. Обґрунтова-
на доцільність проведення уроків 
з фізичної культури, спрямова-
них на пріоритетний розвиток ви-
тривалості з метою покращення 
фізичного здоров’я школярок по-
чаткових класів. 

Самокиш И.И. Методика оценивания состоя-
ния механизмов регуляции сердечной дея-
тельности девочек 9-10 лет в процессе заня-
тий физической культурой, направленных на 
развитие выносливости. Рассматриваются по-
казатели эффективности регуляции сердечной 
деятельности, предложенные Д.Н. Давиденко и 
соавт. (1984). Установлены возрастные измене-
ния соответствующих показателей у девочек от 
9 до 10 лет. Показано, что в процессе двухразо-
вых занятий в неделю физической культурой с 
приоритетным выполнением упражнений на вы-
носливость значительно улучшается эффектив-
ность регуляции сердечной деятельности дево-
чек. Обоснована целесообразность проведения 
уроков по физической культуре, направленных 
на приоритетное развитие выносливости с це-
лью улучшения физического здоровья школь-
ниц начальных классов.

Samokih I.I. Methods of estimating 
the state of the mechanisms of 
regulation of cardiac activity for girls 
9-10 years of age during physical 
training aimed at developing 
endurance. Are considered indicators 
of regulation of cardiac activity 
proposed D.N. Davidenko et al. (1984). 
It is established age-related indicators in 
girls from 9 to 10 years. It is shown that 
in the process of double-entry physical 
training with the implementation of 
priority endurance exercise significantly 
improves the efficiency of regulation of 
cardiac activity for girls. The expediency 
of the lessons of physical culture 
directed on the priority of development 
endurance to improve the physical 
health of school girls of primary school.

Ключові слова:
регуляція, серцева, діяльність, 
витривалість, фізичне здоров’я.

регуляция, сердечная, деятельность, 
выносливость, физическое здоровье.

regulation, heart, activity, stamina, 
physical health.

Вступ. 1

Сьогодні є загальновизнаною тенденція удоско-
налення методів тестування функціональних можли-
востей дітей з метою оцінювання навчальних досяг-
нень у процесі занять фізичною культурою на фоні 
погіршення, останніми роками, стану здоров’я дітей 
в нашій країні.

Найбільш новаторською ідеєю для більш безпечно-
го, точного і комплексного оцінювання функціональних 
можливостей є застосування функціонального тесту-
вання в школі [5, 6]. Даний підхід набуває нові грані 
осмислення в контексті теорії і методики фізичного 
виховання. 

Одним з найцікавіших напрямків у визначенні 
функціональних можливостей організму людини є ме-
тод, заснований на принципі «трикутника» [1-4]. У його 
основу покладено використання плавно наростаючого, 
до певного рівня, навантаження та поступового його 
зниження з тією ж швидкістю. Це дозволяє оцінити 
рівень запізнювання реакції організму при підвищенні 
і зниженні навантаження. Запропоноване тестуван-
ня [1, 2] дає можливість виявити не лише показники 
фізичної працездатності та реакцію серцево-судинної 
системи, а й дає змогу встановити регуляторні компо-
ненти системної реакції організму дитини. Відповідний 
підхід можна застосувати для оцінювання впливу 
фізичних навантажень різної спрямованості на стан 
механізмів регуляції серцевої діяльності дітей протягом 
навчально-виховного процесу фізичного виховання в 
школі. Особливо цікаво, яким чином буде змінюватись 
ступінь напруги регуляторних механізмів дітей молод-
шого шкільного віку при навантаженнях, спрямованих 
на комплексний розвиток витривалості.

© Самокиш І.І., 2012

Тема дослідження виконується згідно планів 
науково-дослідної роботи кафедри біології, екології 
і основ здоров’я ПНПУ імені К.Д. Ушинського (м. 
Одеса) «Системні механізми адаптації до фізичних 
навантажень різного ступеню мотивації на окремих 
етапах онтогенетичного розвитку людини» та «Си-
стемна адаптація до фізичних і розумових наван-
тажень на окремих етапах онтогенезу людини» (№ 
держреєстрації 0109U000206). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вивчення показників 

ефективності регуляції серцевої діяльності у дівчаток 
9-10 років, які виконували вправи на розвиток 
витривалості. 

Обстежено 55 дівчаток 9-10 років, котрі навчались 
у третьому класі ЗОШ №119 (м. Одеса). Педагогічний 
експеримент проводився на протязі навчального року. 
Дослідження проводились у лабораторії ПНПУ імені К. 
Д. Ушинського (м. Одеса). В експериментальній групі (20 
школярок) протягом навчання у третьому класі на уро-
ках з фізичної культури за пріоритетом використовува-
лись спеціальні вправи на розвиток силової, швидкісної 
та загальної витривалості. Контрольна група (25 шко-
лярок)  виконувала фізичні вправи згідно програми для 
загальної середньої школи з фізичної культури. 

Для оцінювання ефективності регуляції серцевої 
діяльності використовувалась методика Д.М. Дави-
денко і співавт., 1984 [2]. Тестове навантаження за-
давалося на велоергометрі при частоті педалювання 
60 об∙хв-1. Потужність фізичного навантаження спо-
чатку збільшувалась від нуля з заданою швидкістю 
(33 Вт∙хв-1) до запланованої величини (ЧСС=153-156 
уд.∙хв-1), а потім зменшувалась з тією ж швидкістю до 
нульового значення.
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Результати дослідження. 
Результати наших досліджень свідчать про те, що 

швидкість перерозподілу потужності серцевих ско-
рочень в процесі повного циклу навантаження (S1), в 
перехідний період при зменшенні навантаження (S2) 
та в період впрацювання (S3) в контрольній (КГ) та 
експериментальній (ЕГ) групах на початку навчаль-
ного року знаходились на відносно однаковому рівні 
(табл.1). Відмінність відповідних показників між гру-
пами знаходилась в середньому на рівні 5-7%. Час 
інерції (Тін) у школярок 9 років (вік переважної кількості 
дівчаток на початку навчального року) був більшим в 
КГ на 14%, ніж в ЕГ, але різниця між випробуваними 
дівчатками обох груп являлась недостовірною (р>0,1). 
Розраховані коефіцієнти (Кін, Кпрзп та Кеф) з урахуван-
ням показників фізичної працездатності, пульсу під 
час функціональної проби та ефективності регуляції 
серцевої діяльності на початку дослідження також 
мали схожі статистичні значення. 

Таким чином, ефективність регуляції серцевої 
діяльності дівчаток ЕГ та КГ на початку формуючого ек-
сперименту знаходилась на відносно однаковому рівні.

У школярок ЕГ реакція регуляторних механізмів 
серцево-судинної системи на дозоване навантаження 
з реверсом після річних занять з фізичної культури, 
спрямованих на розвиток витривалості, покращилась 
(табл. 2).  

Показники ефективності регуляції серцевої 
діяльності, що визначались за площею ділянки петлі 
гістерезису при реверсі навантаження (S2), зросли на 
4,1%, а за площею ділянки петлі періоду впрацюван-
ня (S3) протягом року зменшились на 4,2%. На 11% 
збільшилась швидкість перерозподілу потужності 
серцевих скорочень в процесі повного циклу наван-
таження, що визначалась площею петлі гістерезису 
повного циклу навантаження (S1) і склала 3258,5±186 
Вт•хв-1.

Тін з 9 до 10 років зріс в середньому на 7,9 с та зна-
ходився на рівні 43,3±3,81 с. Збільшення інерційності 
реакції ЧСС на початку зниження потужності наван-
таження пояснюється тим, що старші дівчатка викона-
ли тривалішу за часом роботу. 

Коефіцієнт інерції (Кін), що отримується в 
результаті ділення ЧСС реверсу на ЧСС максимальну, 
збільшився на 2,5%. Позитивні зміни даного параме-
тру вказують на вдосконалення механізмів регуляції 
серцевої діяльності з віком. 

Коефіцієнт ефективності регуляції серцевої 
діяльності (Кеф), що знаходиться в результаті ділення 
часу інерції на загальний час роботи, зріс на 14,8% та 
в підсумку дорівнював 0,139±0,01 у.о. Варто відмітити 
значимість подібних змін Кеф, що мав значення не 
більше 0,001.

Коефіцієнт швидкості перерозподілу потужності 
серцевих скорочень (Кпрзп), котрий розраховував-
ся діленням показників швидкості  перерозподілу 
потужності СС в перехідний період для зменшува-
ного навантаження (S2) та швидкістю перерозподілу 
потужності СС у процесі повного циклу тестування 
(S1), з віком зменшився на 8,1 у.о. і склав 0,105±0,002 

у.о. Значне зниження цього показника у школярок 
наприкінці навчального року, насамперед, пов’язане з 
більшим загальним часом роботи, у порівнянні з по-
чатком навчального року.

Отже, за більшістю показників ефективності 
регуляції серцевої діяльності на дозоване наванта-
ження зі зміною потужності за замкненим циклом 
у дівчаток ЕГ на останньому етапі дослідження 
спостерігались позитивні зміни результатів в ме-
жах 4-11%. Час інерції та коефіцієнт ефективності 
регуляції серцевої діяльності значніше зростав, а саме 
на 15-17%.

Варто проаналізувати вікові зміни показників 
ефективності регуляції серцевої діяльності наприкінці на-
вчання в третьому класі школи у дівчаток КГ (табл. 3).

Так, S1 та S2 зросли в середньому на 4-7% та до-
сягли відповідно 3120,4±133 Вт•хв-1 і 315,6±22,31 
Вт•хв-1. Швидкість  перерозподілу  потужності СС 
в перехідний період для зростаючого навантажен-
ня знизилась на 7,1% до значень 1520±107,5 Вт•хв-1. 
Інерційність ЧСС в момент зменшення навантаження 
на реверсі зросла на 3,9%.

Позитивні зміни відбувались і за отриманими 
коефіцієнтами. Найбільш суттєво зріс Кпрзп на 5,8%. 
Приріст наприкінці навчального року Кін і Кеф незнач-
ний, а саме –  в середньому в межах 1-2%.

 В цілому оцінюючи вікові зміни параметрів 
ефективності регуляції серцевої діяльності дівчаток, 
які займались фізичною культурою за державною 
програмою для середніх навчальних закладів, мож-
на прийти до висновку, що за більшістю показників 
спостерігались незначні позитивні зрушення  в межах 
1-7%.

Порівнюючи отримані результати ефективності 
регуляторних механізмів серцево-судинної системи 
при функціональній пробі у дівчаток обох груп на 
останньому етапі лабораторних досліджень можна 
прийти до висновку, що дані показників ефективності 
регуляції серцевої діяльності ЕГ були кращими в 
порівнянні КГ. Це пояснюється ще і тим, що графічно 
відображена петля гістерезису, яка відображається в 
результаті багаторазового фіксування ЧСС протягом 
усього навантаження, у дівчаток, які виконували пере-
важно вправи на витривалість, має менший попереч-
ник за рахунок невисоких показників пульсу під час 
закінчення тестування (краще відновлення).

Показники швидкості перерозподілу потужності 
навантаження серцевих скорочень, які характеризу-
ються різними ділянками петлі гістерезису (S1, S2, S3) 
в ЕГ позитивно змінювались за рахунок значного при-
росту, у середньому на 18%, тривалості і потужності 
навантаження. У школярок експериментальної гру-
пи час інерції серцево-судинної системи в момент 
зменшення навантаження був більшим у порівнянні з 
КГ. Це пов’язане з тим, що вони досягли значніших 
показників потужності навантаження на реверсі. 
Отримані коефіцієнти, за якими можна судити про 
ступінь зрілості регуляторної системи, також мали 
кращі значення в ЕГ наприкінці навчання у третьому 
класі, при тому, що на початку учбового року КГ пре-
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Таблиця 1
Показники ефективності регуляції серцевої діяльності дівчаток 9 років на початку навчального року

Показники Експериментальна група 
(n=20)

Контрольна
група (n=25)

Швидкість перерозподілу   потужності СС у процесі 
повного  циклу тестування (S1, Вт•хв-1) 2950,5±133 2905±158   

Швидкість  перерозподілу потужності СС в пере-
хідний період для зменш. навантаження (S2, Вт•хв-1) 328,2±21,6 301,3±25,48

Швидкість  перерозподілу  потужності СС в пере-
хідний період для зрост. навантаження (S3, Вт•хв-1) 1621,7±109,3 1624±125,96

Час інерції (Тін, с) 35,4±3,77 41,28±2,68
Коефіцієнт інерції (Кін, у.о.) 0,949±0,005 0,96±0,01
Коефіцієнт швидкості перерозп. потуж. серцевих ско-
рочень (Кпрзп, у.о.) 0,115±0,002 0,10±0,001

Коефіцієнт ефективності регуляції серцевої діяльності 
(Кеф, у.о.) 0,118±0,01 0,13±0,01

Таблиця 2
Показники ефективності регуляції серцевої діяльності дівчаток експериментальної групи  

наприкінці навчального року

Показники М±m ơ Вікові 
зміни, %

Швидкість перерозподілу   потужності СС у процесі по-
вного  циклу тестування (S1, Вт•хв-1) 3258,5±186 748,3 11,3

Швидкість  перерозподілу потужності СС в перехідний 
період для зменш. навантаження (S2, Вт•хв-1) 338,1±20,1 85,1 4,1

Швидкість  перерозподілу  потужності СС в перехідний 
період для зрост. навантаження (S3, Вт•хв-1) 1565,7±98,4 384,2 4,2

Час інерції (Тін, с) 43,3±3,81 14,3 16,9
Коефіцієнт інерції (Кін, у.о.) 0,971±0,003 0,011 2,5
Коефіцієнт швидкості перерозп. потуж. серцевих скоро-
чень (Кпрзп, у.о.) 0,105±0,002 0,013 8,1
Коефіцієнт ефективності регуляції серцевої діяльності 
(Кеф, у.о.) 0,139±0,01 0,05 14,8

Примітка: вікові зміни розраховувались по відношенню до початку навчального року.

Таблиця 3
Показники ефективності регуляції серцевої діяльності дівчаток контрольної групи  

наприкінці навчального року

Показники М±m ơ Вікові 
зміни, %

Швидкість перерозподілу   потужності СС у процесі повного  
циклу тестування (S1, Вт•хв-1) 3120,4±133 547,3 6,9

Швидкість  перерозподілу потужності СС в перехідний 
період для зменш. навантаження (S2, Вт•хв-1) 315,6±22,31 87,5 4,2

Швидкість  перерозподілу  потужності СС в перехідний 
період для зрост. навантаження (S3, Вт•хв-1) 1520±107,5 416,9 7,1

Час інерції (Тін, с) 42,8±2,55 9,8 3,9
Коефіцієнт інерції (Кін, у.о.) 0,964±0,01 0,039 0,7
Коефіцієнт швидкості перерозп. потуж. серцевих скорочень 
(Кпрзп, у.о.) 0,106±0,003 0,04 5,8
Коефіцієнт ефективності регуляції серцевої діяльності (Кеф, 
у.о.) 0,132±0,01 0,042 1,7

Примітка: вікові зміни розраховувались по відношенню до початку навчального року.
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валювала за відповідними, отриманими за допомогою 
розрахунку, параметрами. 

Висновки.
1. Ефективність регуляції серцевої діяльності під час 

функціональної проби наприкінці навчання у тре-
тьому класі школи була кращою в ЕГ, ніж в КГ. У 
дівчаток, які виконували вправи на витривалість у рам-
ках дворазових занять з фізичної культури, регуляція 
серцевої діяльності під час фізичного навантаження 
з реверсом проходила раціональніше, в порівнянні зі 
своїми ровесницями КГ. Встановлено, що дівчатка 
експериментальної групи набули значних резервних 
можливостей та покращили стан фізичного здоров’я

2. Обґрунтовано, що за регуляторними компонента-
ми серцевої діяльності можна з успіхом оцінювати 
рівень функціональних можливостей дівчаток по-
чаткових класів. Відповідні параметри разом з 
фізичною працездатністю дають більш точну та 
різнобічну інформацію про рівень функціональних 
можливостей у порівняні з контрольними вправами 
з фізичної підготовленості в школі.
Подальші дослідження будуть спрямовані на 

визначення взаємозв’язку розвитку компонентів 
витривалості з іншими руховими якостями, фізичним 
розвитком і функціональними можливостями 
школярів. 
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Ефективність різних варіантів змісту занять  
у покращенні фізичного стану дітей молодшого шкільного віку  

в процесі фізичного виховання
Слюсарчук В.В. 

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Анотації:
Вивчено ефективність розробленої 
програми покращення фізичного 
стану дітей молодшого шкільного 
віку в процесі фізичного виховання 
порівняно із традиційним змістом. 
У експерименті взяли участь 139 
дівчаток та 143 хлопчики різних 
соматотипів, які були учнями тре-
тіх класів. Встановлено, що вико-
ристання розробленої програми 
протягом одного навчального року 
забезпечує значно кращі результа-
ти у показниках фізичного стану ді-
вчаток і хлопчиків різних соматоти-
пів ніж використання традиційного 
змісту. Доведено можливість покра-
щувати більшу кількість показників 
фізичного стану дітей та досягати 
вищих значень у них в процесі фі-
зичного виховання. Відзначається 
ефективність формування змісту 
фізичного виховання із урахуван-
ням особливостей вияву, динаміки,  
взаємозв’язків у зміні показників фі-
зичного стану дітей різних сомато-
типів та положень теорії адаптації 
під час вирішення завдання із по-
кращення цього стану. 

Слюсарчук В. В. Эффективность раз-
личных вариантов содержания занятий 
в улучшении физического состояния де-
тей младшего школьного возраста в про-
цессе физического воспитания. Изучена 
эффективность разработанной программы 
по улучшению физического состояния де-
тей младшего школьного возраста в процес-
се физического воспитания по сравнению с 
традиционным содержанием. В эксперимен-
те участвовали 139 девочек и 143 мальчика 
разных соматотипов, которые были учащи-
мися третьих классов. Установлено, что ис-
пользование разработанной программы в 
течение одного учебного года обеспечивает 
значительно более высокие результаты, чем 
использование традиционного содержания. 
Доказана возможность улучшать большее ко-
личество показателей физического состояния 
детей и достигать более высоких значений в 
них в процессе физического воспитания. От-
мечается эффективность формирования со-
держания физического воспитания с учетом 
особенностей проявления, динамики, взаи-
мосвязей в изменении показателей физиче-
ского состояния детей разных соматотипов и 
положений теории адаптации в ходе решения 
задачи по улучшению этого состояния.

Slyusarchuk V.V. The effectiveness 
of different options for the content 
of lessons to improve the physical 
condition of primary school age 
children in physical education. 
The efficacy of programs designed 
to improve the physical condition of 
primary school children during physical 
education compared to traditional 
content. In experiment, participants 
139 girls and 143 boys of different 
somatotypes, which were third grade 
students. Found that using the 
developed program for one academic 
year, provides significantly better results 
in terms of the physical condition of girls 
and boys of different somatotypes than 
using traditional content. Proved more 
opportunity to improve performance 
of children and reach higher values in 
them during physical training. Noted 
the effectiveness of the content of 
physical education taking into account 
the peculiarities of expression, 
dynamics, relationships change is in 
the physical condition of children of 
different somatotypes and the theory of 
adaptation during the task of improving 
this condition.

Ключові слова:
діти молодшого шкільного віку, 
соматотипи, фізичний стан, екс-
периментальна програма.

дети младшего школьного возраста, 
соматотипы, физическое состояние, 
экспериментальная программа.

children of primary school age, 
somatotype, physical condition, the 
pilot program.

Вступ.1

Фізичне виховання у загальноосвітньому на-
вчальному закладі сьогодні розглядається як один з 
провідних засобів покращення здоров’я учнів [3],  а 
оптимальні параметри фізичних навантажень у різ-
них формах занять, кількість останніх протягом дня 
і систематичність використання –– як першочергові  
умови досягнення позитивного результату (Бар-Ор О., 
2009; Круцевич Т.Ю., 2000; Москаленко Н.В., 2007; 
Платонов В.Н., 2006). Ураховуючи, що означене є та-
кож основою розвитку фізичних якостей [2; 6], про-
цес необхідно спрямовувати на покращення фізично-
го стану учнів, –– комплексної характеристики, що 
відображає їхні стан здоров’я, статуру і конституцію, 
функціональні можливості, фізичну працездатність і 
фізичну підготовленість [7]. Це, в свою чергу, зумов-
лює необхідність розроблення відповідної програми 
та експериментальну перевірку її ефективності у ви-
рішенні поставлених завдань.  

Результати останніх досліджень, спрямованих 
на вдосконалення процесу фізичного виховання у 
початковій школі, засвідчують таке: високий інтер-
ес дітей до занять фізичними вправами і можли-
вість частково виокремити пріоритетні для них види 
вправ (Москлаленко Н.В., 2009); недоліки визначе-
них програмою[3] критеріїв диференційованого під-
ходу (фізичні підготовленість, здоров’я, розвиток); 
© Слюсарчук В.В., 2012

перспективність використання основ програмування 
в урахуванні вимог і положень, пов’язаних з форму-
ванням оптимального змісту і його ефективною ре-
алізацією (Рибковський А.Г., 2003). Зокрема, зазна-
чені критерії в аспекті врахування індивідуальних 
особливостей дітей мають низьку прогностичність; 
збільшити її дозволяє використання як критерію со-
матотипів дітей (Єдинак Г.А., 2001; Зайцева В.В., 
2004; Никитюк Б.А., 2000; Сидорченко К.М., 2009). 
Розроблені дослідниками (Андрєєва О.В., 2002; Га-
сюк І.Л., 2003)алгоритми програмування дозволя-
ють формувати ефективний зміст занять оздоровчого 
спрямування для учнів основної школи. Щодо учнів 
початкової школи, то у цьому напрямі виконано лише 
одна робота (Кротов Г.В., 2010), причому спрямова-
на на покращення тільки фізичної підготовленості 
та лише у дівчаток 7–10 років різних соматотипів. 
Зазначене не сприяє розв’язанню виокремленої про-
блеми, а значить потребує подальшого вивчення.

Отримані на попередньому етапі дослідження 
теоретико-емпіричні дані дозволили визначити ал-
горитм для програмування змісту занять фізичними 
вправами дітей 8–10 років, спрямованого на покра-
щення їхнього фізичного стану в процесі фізичного 
виховання (зміст кожної складової алгоритму викла-
дено в окремій публікації [4]. Ураховуючи цей алго-
ритм розробили програму зазначеного спрямування й 
експериментально перевірили її ефективність.
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Робота виконується у Міжнародному економіко-

гуманітарному університеті імені Степана Дем’янчука 
згідно із Зведеним планом науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту Міністерства Украї-
ни у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006–2010 рр. 
за темою 3.1.1. «Теоретико-методичні та програмно-
нормативні основи фізичного виховання учнів і сту-
дентів». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – полягає у  визначенні ефективнос-

ті авторської програми покращення фізичного стану 
учнів початкової школи в процесі фізичного вихован-
ня, розробленої за запропонованим алгоритмом.

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використовували загальнонаукові (аналіз, 
систематизацію), педагогічні (тестування, експери-
мент), медико-біологічні й математико-статистичні 
методи. Протягом одного навчального року вивчали 
ефективність запропонованого та традиційного варі-
антів змісту фізичного виховання у вирішенні завдан-
ня із покращення фізичного стану дітей молодшого 
шкільного віку. Склад дослідних груп: експеримен-
тальні (ЕГ) –– 59 дівчаток і 63 хлопчики, контрольні 
(КГ) –– 80 кожної статі, які були представниками різ-
них соматотипів та учнями третіх класів. Соматотип 
визначали за методикою Штефко-Островського у мо-
дифікації С. С. Дарської [1]. На початку і наприкінці 
експерименту вивчали показники фізичного стану, а 
саме функціональні та фізичної підготовленості ді-
вчаток і хлопчиків різних соматотипів. Відмінність 
між КГ та ЕГ полягала тільки у використанні від-
повідно традиційного і розробленого змісту занять. 
Останній сформували на основі запропонованого ал-
горитму, що передбачав виконання проектувальних 
операцій із визначення: мети і завдань занять фізич-
ними вправами; форм занять, під час яких вирішу-
ватимуться поставлені завдання; соматотипів учнів; 
складу показників фізичного стану, які необхідно по-
кращити; послідовності розвитку фізичних якостей 
у навчальному році; інтересів і побажань учнів щодо 
певних видів фізичних вправ; дозування вправ для 
кожного уроку серії та самостійних занять удома із 
розвитку встановлених фізичних якостей; стимулів 
для мотивації учнів до фізичної активності в школі 
й удома; термінів проведення і змісту педагогічного 
контролю; організаційного забезпечення уроків; на-
прямів і способів співпраці із учителями початкових 
класів, а також з батьками у вирішенні поставлених 
перед учнями завдань. У зазначених проектувальних 
операціях ураховували визначені в дівчаток і хлопчи-
ків різних соматотипів особливості вияву і зміни між 
8 і 10 роками показників фізичних якостей, функ-
ціональних можливостей різних систем організму, 
взаємозв’язки між цими змінами та інтереси щодо 
певних видів фізичних вправ. Ураховували також по-
ложення  про утворення накопичувальної адаптації 
(Зайцева В.В., 1995; Круцевич Т.Ю., 2000; Рибков-
ський А.Г., 2003; Романенко В.А., 1999) і підходи до 
формування позитивної мотивації учнів до занять 
фізичними вправами.    

Результати дослідження.
Аналіз даних, одержаних при використанні як 

критерію кількості показників, що суттєво змінилися 
протягом формуючого експерименту, засвідчив таке. 
Дівчатка. Порівняння значень функціональних показ-
ників у ЕГ представниць астеноїдного соматотипу  
на початку і наприкінці експерименту не виявило не-
гативної зміни жодного. Водночас суттєву позитивну 
виявили у таких показниках: ЖЄЛ, приріст якої склав 
21,2 %, ЧСС у спокої (12,7 %), після  фізичного наван-
таження (8,7 %) та індексах, що відображали функ-
ціональні можливості м’язової системи (силовий ін-
декс (СІ)–– 30,4 %), серцево-судинної у спокої (індекс 
Робінсона (ІР)–– 14,2 %) (р<0,001), після дозованого 
навантаження (індекс Руф’є (РІ)–– 9,5 %; р<0,05) і ди-
хальної системи у спокої (життєвий індекс (ЖІ)–– 11,2 
%)(р<0,01). 

У КГ дівчаток досліджуваного соматотипу вико-
ристання традиційного змісту сприяло покращенню 
тільки ЖЄЛ (приріст 14,6 %), ЧСС у спокої(9,9 %), ІР 
(13 %) (р<0,001) та зниженню систолічного АТ на 3,5 
% (р<0,01); останнє розглядали як позитив, оскіль-
ки наприкінці експерименту значення знаходилось у 
межах вікових норм. Зміни ЧСС після навантаження 
та під час відпочинку, навпаки інтерпретували як не-
гативні, –– значення зросли на 9,6 % і 8 % відповідно 
(р<0,05).

Водночас використані у цих групах дівчаток варі-
анти змісту занять фізичними вправами призвели до 
неоднакових змін у показниках фізичної підготовле-
ності. Так у ЕГ найбільше зросла абсолютна м’язова 
сила, швидкісна сила, вибухова сила м’язів нижніх 
кінцівок і координація у циклічних локомоціях,–– при-
ріст склав відповідно 43,2 %, 14,5 %, 12,4 % (р<0,001) 
та 9,3 % (р<0,05). У КГ такою зміною відзначалася 
вибухова сила м’язів нижніх кінцівок (приріст 6,6 %; 
р<0,001), координація у циклічних локомоціях (6,2 %; 
р<0,05) і абсолютна м’язова сила (19,7 %; р<0,01). 

Узагальнюючи вищезазначені дані за використа-
ним критерієм одержали такий результат: із 10 функ-
ціональних показників і 7 показників фізичної під-
готовленості протягом навчального року в ЕГ значно 
покращилося відповідно 7 і 4, тоді як у КГ –– тільки 4 
і 3 показника. Іншими словами загалом покращилося 
11 та 7 показників фізичного стану, що засвідчувало 
перевагу експериментальної програми над традицій-
ним змістом у покращенні фізичного стану третьо-
класниць астеноїдного соматотипу в процесі фізично-
го виховання. 

Аналізуючи дані дівчаток торакального сомато-
типу одержали аналогічний результат, але із такими 
особливостями: в ЕГ покращилося (на рівні від р<0,05 
до р<0,001) 5 функціональних і 3 показника фізичної 
підготовленості, у КГ ––1 і 2 або загалом відповідно 
8 та 3 показників фізичного стану. Конкретизуючи за-
значимо, що в ЕГ ними були ЖЄЛ, ЧСС під час від-
починку після фізичного навантаження, СІ, ЖІ, РІ  та 
вибухова сила м’язів нижніх кінцівок, рухливість у 
поперековому відділі хребта, абсолютна м’язова сила. 
У КГ таким покращенням відзначалися ЖЄЛ, вибу-
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хова сила м’язів нижніх кінцівок і абсолютна м’язова 
сила.

У ЕГ дівчаток  м’язового соматотипу  протягом 
навчального року суттєво покращилося 7 функціо-
нальних і 5 показників фізичної підготовленості, тоді 
як у КГ –– 5 і 3 або загалом –– відповідно 12 та 8 по-
казників фізичного стану. У дівчаток дигестивного 
соматотипу до показників з такою зміною віднесли: 
ЕГ –– 9 функціональних і 6 показників фізичної підго-
товленості, КГ –– по 5 або загалом 15 та 10 показників 
фізичного стану відповідно.

Отже розроблена програма ефективніша ніж тра-
диційний зміст за кількістю показників фізичного ста-
ну, що суттєво покращуються в третьокласниць різних 
соматотипів у процесі фізичного виховання в школі.

Аналіз тих самих даних, але із використанням ін-
шого критерію, а саме кількості досліджуваних по-
казників з найвищими значеннями наприкінці, виявив 
таке. У КГ дівчаток кожного соматотипу значення 
жодного досліджуваного показника фізичного стану 
не було вищим від виявлених у ЕГ. В останньому ви-
падку констатували типологічно зумовлені особли-
вості: у дівчаток астеноїдного соматотипу зазначену 
перевагу виявили у 8 функціональних і 4 показни-
ках фізичної підготовленості, дівчаток торакального 
соматотипу –– відповідно у 5 і 4, м’язового –– 7 і 6, 
дигестивного –– 9 і 6 із усіх 17 показників фізичного 
стану, що досліджували.  

Отримані дані свідчать, що експериментальна про-
грама є ефективнішою ніж традиційний зміст у досяг-
ненні третьокласницями різних соматотипів більш ви-
сокого рівня фізичного стану. 

Хлопчики. Порівнюючи в ЕГ представників ас-
теноїдного соматотипу значення функціональних 
показників на початку і наприкінці експерименту не 
виявили негативної зміни жодного із досліджуваних. 
При цьому суттєвим покращенням відзначалися: 
ЖЄЛ, приріст якої склав 24,6 %, ЧСС у спокої (15,6 
%) (р<0,001), після фізичного навантаження (6,1 %; 
р<0,05), систолічний АТ (5,9 %; р<0,01) та індекси, 
що відображали функціональні можливості серцево-
судинної системи у спокої (ІР –– 20,5 %; р<0,001), піс-
ля дозованого фізичного навантаження (РІ–– 16,7 %; 
р<0,01) та дихальної системи (ЖІ –– 8,7 %; р<0,05). 

У КГ хлопчиків цього соматотипу покращенням 
відзначалися ЖЄЛ (приріст 18,8 %), ЧСС у спокої (16 
%) (р<0,001), ІР (20,5 %) (р<0,001) та систолічний АТ 
(6,8 %; р<0,01). При цьому виявили погіршення стану 
функціонування серцево-судинної системи у ході від-
починку після фізичного навантаження, –– зростання 
ЧСС порівняно із встановленим на початку проведен-
ня експерименту склало 9,9 % (р<0,01).

Водночас використані у цих групах хлопчиків ва-
ріанти змісту занять призвели до неоднакових змін у 
показниках фізичної підготовленості. Так у ЕГ суттє-
во покращилася швидкісна сила, вибухова сила м’язів 
нижніх кінцівок, координація у циклічних локомоціях 
й абсолютна м’язова сила, –– приріст склав відповід-
но 13 %, 21,4 %, 11,6 % і 25,9 % (р<0,001), але погір-
шилася на 26,7 % рухливість у поперековому відділі 

хребта (р<0,01).У КГ хлопчиків цього соматотипу по-
зитивною зміною відзначалася тільки вибухова сила 
м’язів нижніх кінцівок (приріст 13,7 %; р<0,001), не-
гативною –– як у ЕГ рухливість поперекового відділу 
хребта, але інтенсивніше (зниження на 45,5 %; р<0,05) 
та загальна витривалість (зниження 9,6 %; р<0,01). 

Узагальнюючи наведені дані з’ясували, що із до-
сліджуваних десяти функціональних показників і 
семи показників фізичної підготовленості протягом 
навчального року в ЕГ значно покращилося відповід-
но сім і чотири, тоді як у КГ –– тільки чотири і два 
або загалом одинадцять та шість показників фізично-
го стану при одночасному погіршенні в останніх двох 
показників. Це засвідчувало перевагу розробленого 
змісту над  традиційним у покращенні фізичного ста-
ну третьокласників астеноїдного соматотипів процесі 
фізичного виховання. 

Аналіз даних хлопчиків торакального соматоти-
пу виявив аналогічний результат, але із такими осо-
бливостями: в ЕГ покращилося (на рівні від р<0,05 до 
р<0,001) вісім функціональних показників і чотири 
показника фізичної підготовленості, у КГ –– відповід-
но один і два, тобто загалом дванадцять та три показ-
ників фізичного стану. Зокрема, в ЕГ до цих показни-
ків належали: ЖЄЛ, систолічний АТ, ЧСС у спокої і 
під час відпочинку після навантаження, ІР, СІ, ЖІ, РІ 
та швидкісна сила, вибухова сила м’язів нижніх кінці-
вок, координація у циклічних локомоціях, абсолютна 
м’язова сила. У КГ покращенням відзначалися ЖЄЛ, 
вибухова сила м’язів нижніх кінцівок і абсолютна 
м’язова сила. Водночас в обох групах виявили нега-
тивні зміни деяких досліджуваних показників, а саме: 
в ЕГ –– статичної силової витривалості, рухливості у 
поперековому відділі хребта, загальної витривалості; 
у КГ –– зазначених та додатково ЧСС у спокої, у ході 
відпочинку після навантаження та РІ. При цьому вста-
новили, що негативні зміни в ЕГ були набагато менш 
виразними ніж у КГ, тобто у перших запропонований 
зміст сприяв уповільненню такої зміни цих показни-
ків порівняно із змістом, використаним у КГ. Крім 
цього отримані дані засвідчили, що вік 8–9 років є не-
сприятливим для розвитку в хлопчиків торакального 
соматотипу вищезазначених фізичних якостей.

У ЕГ хлопчиків м’язового соматотипу протягом 
навчального року суттєво покращилося вісім функці-
ональних показників і 5 показників фізичної підготов-
леності, тоді як у КГ –– по три, або загалом –– від-
повідно тринадцять  та шість показників фізичного 
стану. У дигестивному соматотипі до показників з 
такою зміною віднесли: ЕГ –– вісім функціональних 
показників і шість показників фізичної підготовле-
ності, у КГ –– відповідно чотири і п’ять  або загалом 
чотирнадцять та дев’ять показників фізичного стану.

Отже зміст експериментальної програми ефектив-
ніший ніж традиційний  за кількістю показників фі-
зичного стану, що суттєво покращуються у хлопчиків 
різних соматотипів, які є учнями третіх класів, при 
його реалізації у процесі фізичного виховання.

Аналіз тих самих даних, але із використанням 
як критерію кількості показників з найвищими зна-
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ченнями наприкінці дослідження, виявив таке. У 
КГ хлопчиків кожного соматотипу значення жод-
ного показника фізичного стану не було вищим 
від отриманих у ЕГ. В останніх мали місце такі 
типологічно зумовлені особливості: у представ-
ників астеноїдного соматотипу означену перевагу 
виявили у п’яти функціональних показниках і чо-
тирьох показниках фізичної підготовленості, тора-
кального –– відповідно у восьми і п’яти, м’язового 
–– восьми і п’яти, дигестивного –– восьми і шести 
із усіх сімнадцяти показників фізичного стану, що 
досліджували.  

Отримані дані засвідчують більшу ефективність 
змісту експериментальної програми ніж традиційно-
го у досягненні третьокласниками різних соматотипів 
кращих показників фізичного стану в процесі фізич-
ного виховання. 

Висновки:
1. Використання розробленої програми покращен-

ня фізичного стану дітей 8–10 років забезпечує 
позитивну зміну значно більшої кількості його 
показників порівняно із традиційним змістом їх 
фізичного виховання.  

2. Ефективність розробленої програми підтверджено 
також даними про величину вияву досліджуваних 
показників фізичного стану наприкінці навчаль-
ного року, –– у більшості показниках досягають-
ся значно вищі значення ніж після використання 
традиційного змісту. 
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

вдосконалення змісту фізичного виховання учнів 
перших і других класів, ураховуючи запропонований 
нами алгоритм його програмування для успішного ви-
рішення завдання із покращення фізичного стану.
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Використання засобів допоміжного характеру  
в процесі підготовки баскетболісток аграрних  

вищих навчальних закладів до всеукраїнських змагань
Тещук Л.Й.

Білоцерківський національний аграрний університет

Анотації:
Розглянуто застосування вправ 
різної спрямованості в трену-
вальному процесі баскетболіс-
ток аграрних ВНЗ на етапі підго-
товки до змагань. Показано, що 
неспецифічними в процесі під-
готовки баскетболісток є вправи 
легкоатлетичної спрямованості, 
вправи з фітнесу, аеробіки, акро-
батики, силові вправи і плаван-
ня. В дослідженні використано 
дані навчально-тренувального 
процесу баскетболісток Біло-
церківського національного 
аграрного університету, аналіз 
та узагальнення педагогічного 
досвіду тренерів аграрних ВНЗ. 
Встановлено, що в структурі 
тренувального процесу баскет-
болісток більшу питому вагу 
мають засоби легкоатлетичної 
спрямованості.

Тещук Л.И. Использование средств вспо-
могательного характера в процессе под-
готовки баскетболисток аграрных выс-
ших учебных заведений к всеукраинским 
соревнованиям. Рассмотрено применение 
упражнений различной направленности в 
тренировочном процессе баскетболисток 
аграрных ВУЗов на этапе подготовки к сорев-
нованиям. Показано, что неспецифическими 
в процессе подготовки баскетболисток явля-
ются упражнения легкоатлетической направ-
ленности, упражнения фитнесса, аэробики, 
акробатики, силовые упражнения и плава-
ние. В исследовании использованы данные 
учебно-тренировочного процесса баскет-
болисток Белоцерковского национального 
аграрного университета, проанализирован 
и обобщен педагогического опыта тренеров 
аграрных ВУЗов. Установлено, что в структу-
ре тренировочного процесса баскетболисток 
больший удельный вес имеют средства лег-
коатлетической направленности.

Teschuk L.I. Use of facilities of auxiliary 
character in the process of preparation 
of basketball players of agrarian 
higher educational establishments to 
allukrainian competitions. Application of 
exercises of a different orientation in the 
training process of basketball players of 
agrarian Institutes of higher on the stage of 
preparation to competitions is considered. It 
is shown that in the process of preparation 
of basketball players exercises of track-and-
field orientation are unspecific, exercises of 
fitness, aerobics, acrobats, power exercises 
and swimming. Data of education and 
training process of basketball players of 
the national agrarian university of Belaya 
Tserkov are used in research, is analysed 
and generalized pedagogical experience 
of coaches of agrarian Institutes of higher. 
It is set, that in the structure of training 
process of basketball players have greater 
specific gravity the mean of track-and-field 
orientation.

Ключові слова:
баскетбол, тренування, засо-
би, вправи, спрямованість.

баскетбол, тренировка, средства, упраж-
нения, направленность.

basketball, training, facilities, exercises, 
orientation.

Вступ. 1

Цілеспрямована багаторічна підготовка і вихован-
ня спортсменів – це складний процес, якість якого 
визначається цілою низкою чинників. Одним з таких 
чинників є застосування засобів різної спрямованості 
в процесі підготовки баскетболісток до змагань, що 
дозволяє цілеспрямовано впливати на різні сторони 
підготовленості спортсменок.

Проблеми застосування засобів різної спрямо-
ваності (легкоатлетичної спрямованості, засобів 
спортивної аеробіки, акробатики і фітнесу, силової 
спрямованості, плавання) в процесі безпосередньої 
підготовки баскетболісток до змагань привертає пиль-
ну увагу вчених і практиків. Однак, в даний час форми 
і методи цього аспекту спортивного тренування дале-
кі від досконалості. Остаточно не розроблені науко-
во обґрунтовані об‘єктивні критерії, на підставі яких 
можна з певним ступенем упевненості передбачити 
спортивну долю того або іншого спортсмена, тренера, 
команди. Чимало дискусійних питань виникає в про-
цесі планування спортивної підготовки баскетболісток 
в річному макроциклі, при визначенні оптимальних 
показників співвідношення засобів різної спрямова-
ності при підготовці баскетболісток до змагань та ін. 
Отже, констатуємо наявність проблемної ситуації, яка 
стосується остаточної невирішеності низки питань із 
застосування засобів різної спрямованості в процесі 
підготовки баскетболісток до змагань. 

Загальна теорія підготовки спортсменів в олім-
пійському і професійному спорті В.М. Платонова [1] 
наголошує, що при застосуванні засобів різної спря-
мованості (легкоатлетичної спрямованості, засобів 
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спортивної аеробіки, акробатики і фітнесу, силової 
спрямованості, плавання) в процесі підготовки бас-
кетболісток до змагань важливу роль відіграє визна-
чений підбір засобів та відповідність методикам їх ви-
користання. Інакше, замість очікуваного позитивного 
результату можна одержати прямо протилежний. Тео-
ретичні та практичні чинники підготовки висококвалі-
фікованих спортсменок в баскетболі досить ґрунтовно 
висвітлені в науковій літературі на рівні докторських 
дисертацій [2, 3, 4]. Теоретична проблематика зма-
гальної діяльності висококваліфікованих спортсменів 
знайшла відображення в роботі Л.П. Матвєєва [5]. В 
дисертації [6] розглянуто проблеми удосконалення 
змагальної діяльності на основі оцінки і моделювання 
техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскет-
болісток різного амплуа. Наголошено на необхідності 
використання спеціальних програм для підвищення 
ефективності змагальної діяльності висококваліфіко-
ваних баскетболісток визначеного ігрового амплуа.

Специфіка даного дослідження ґрунтується на до-
слідженні методичних принципів застосування засо-
бів різної спрямованості в підготовки баскетболісток 
аграрних вищих навчальних закладів до всеукраїн-
ських змагань. Ці питання не знайшли висвітлення в 
доступній нам науковій і методичній літературі. 

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання Біло-
церківського національного аграрного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – експериментальне вивчення 

практичного застосування вправ різної спрямованості 
в процесі підготовки баскетболісток аграрних вищих 
навчальних закладів до всеукраїнських змагань.
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Об‘єкт дослідження – засоби допоміжного харак-

теру в процесі підготовки баскетболісток аграрних 
вищих навчальних закладів.

Предмет дослідження – методичні принципи за-
стосування засобів допоміжного характеру в процесі 
підготовки баскетболісток аграрних вищих навчаль-
них закладів до всеукраїнських змагань.

Методи дослідження:
аналіз наукової та методичної літератури;• 
педагогічні спостереження;• 
узагальнення передового педагогічного досвіду;• 
анкетне опитування;• 
методи математичної статистики.• 

Експериментальні дослідження проведені на базі 
жіночої збірної команди Білоцерківського національ-
ного аграрного університету з баскетболу в період 
підготовки до всеукраїнських змагань серед аграрних 
вищих навчальних закладів. 

Результати дослідження. 
Основними засобами підготовчого характеру, які 

широко застосовуються в річному циклі підготовки 
баскетболісток аграрних вищих навчальних закладів, 
є наступні:
1) вправи легкоатлетичного характеру. 

вправи бігового характеру (біг зі зміною напряму і • 
швидкості руху, човниковий біг, біг з високим піднят-
тям стегна, біг із захльостуванням гомілок та ін.);
вправи стрибкового характеру (стрибки вперед, • 
вгору, в сторони, з обертанням, комбінації стриб-
ків та ін.);
вправи з елементами легкоатлетичних метань (ме-• 
тання різних за об‘ємом і масою м‘ячів на даль-
ність і точність, виштовхування м‘ячів на даль-
ність однією або двома руками та ін.).

2) вправи аеробіки, акробатики, фітнесу.
3) вправи силового характеру.
4) плавання. 

Аналіз учбово-тренувального процесу і планів під-
готовки баскетболісток аграрних вищих навчальних за-
кладів свідчить, що річний цикл підготовки будується 
за класичною схемою, яка представлена на рис.1.

Аналіз планів підготовки провідних жіночих бас-
кетбольних команд аграрних вищих навчальних закла-
дів України – Білоцерківський національний аграрний 
університет, національний університет біоресурсів 
і природокористування (Київ), Дніпропетровський 
державний аграрний університет, Житомирський дер-
жавний агроекологічний університет свідчить, що 
провідні баскетбольні колективи аграрних ВНЗ Украї-
ни дотримуються наступної схеми річного циклу під-
готовки: липень-серпень – підготовчий етап (близько 
2 місяців), вересень – передзмагальний етап (близько 
місяця); жовтень – квітень – змагальний етап (близь-
ко 7 місяців); травень – червень – відновнолювальний 
етап (близько 2 місяців). 

Співвідношення компонентів у річному макроци-
клі баскетболісток аграрних вищих навчальних закла-
дів представлено на рис.2.

Ґрунтуючись на результатах власних досліджень, 
узагальнення передового досвіду роботи тренерів 
баскетбольних команд аграрних вищих навчальних 
закладів рекомендуємо наступне  співвідношення  за-

собів загальної та спеціальної фізичної підготовки на  
різних  етапах  учбово-тренувального процесу в річ-
ному макроциклі.

На етапі початкової спортивної  спеціалізації  баскет-
болісток відсоткове  співвідношення «ЗФП» / «СФП»  
повинне  бути  в межах 75-65 / 25-35 відповідно.

На етапі поглибленого  спортивного  тренування  бас-
кетболісток відсоткове співвідношення «ЗФП» / «СФП»  
повинне  бути  в межах 40-30 / 60-70 відповідно.

Аналіз програм підготовки провідних жіночих бас-
кетбольних команд аграрних вищих навчальних закла-
дів України свідчить про те, що дане співвідношення 
справедливе для тренувального процесу баскетболь-
них команд, які беруть участь у всеукраїнських зма-
ганнях, в річному макроциклі. В таблиці 1 наведено 
дані баскетбольних команд БНАУ – «Білоцерківський 
національний аграрний університет», НУБІП – «На-
ціональний університет біоресурсів і природокорис-
тування», ДДАУ – «Дніпропетровський державний 
аграрний університет», ЖДАЕУ – «Житомирський 
державний агроекологічний університет».

Анкетне опитування тренерів провідних жіночих 
баскетбольних команд аграрних вищих навчальних 
закладів України, а також аналіз програм підготовки 
цих команд в річному макроциклі свідчить, що 
значне навантаження в системі застосування засобів 
допоміжного характеру несуть наступні види вправ: 
вправи легкоатлетичної спрямованості; вправи аеробіки, 
акробатики і фітнесу; силові вправи; плавання.

Орієнтовне співвідношення засобів даної спрямо-
ваності в річному циклі тренування баскетболісток 
вищих агараних навчальних закладів представлено в 
таблиці 2.

На малюнках 3-5 графічно представлені 
усереднені показники співвідношення допоміжних 
засобів різної спрямованості в структурі загальної 
фізичної підготовки кваліфікованих баскетболісток 
на підготовчому, передзмагальному і змагагальному 
етапах річного макроциклу.

Аналіз програм підготовки баскетболісток аграр-
них вищих навчальних закладів до всеукраїнських 
змагань свідчить, що в структурі допоміжних засобів 
превалюють легкоатлетичні та силові вправи, а саме:
1) вправи легкоатлетичної спрямованості.

Кросовий біг різної тривалості та інтенсивності.• 
Стрибкові та бігові вправи з додатковими обтяжу-• 
вачами різної ваги (пояс, жилет).
Стрибкові та бігові вправи з подоланням ваги • 
власного тіла (стрибки на одній і двох ногах з міс-
ця, рухаючись, в глибину, у висоту, на дальність і 
в різних поєднаннях, прискорення і т.д.)
Стрибкові та бігові вправи з використанням дій • 
зовнішнього середовища: біг і стрибки вгору і з 
гори, по сходинках вгору і вниз, по ґрунту різного 
складу (газон, пісок, тирса, стежини в лісі, проти 
вітру та ін.).
Стрибкові та бігові вправи з подоланням зо-• 
внішніх опорів: в максимально швидких рухах, у 
вправах з партнером, з обтяжувачами різної ваги 
і вигляду (набивні м‘ячі, мішки з піском, метання 
різних снарядів та ін.).
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Рис. 1. – Орієнтовна схема підготовки баскетбольних команд аграрних  
вищих навчальних закладів у річному макроциклі

  Примітки::
   1 – 12 – місяці календарного року;

- підготовчий етап;
- передзмагальний етап;
- змагальний етап;
- відновлювально-реабілітаційний етап.

Рис. 2. – Співвідношення компонентів підготовки в річному макроциклі баскетболісток 
аграрних вищих навчальних закладів

Рис. 3. – Усереднені показники співвідношення допоміжних засобів різної спрямованості 
в структурі загальної фізичної підготовки баскетболісток аграрних вищих навчальних 

закладів на змагальному етапі річного макроциклу, %
Примітки:
1 – вправи аеробіки, акробатики та фітнесу – близько 2,5%;
2 – вправи легкоатлетичної спрямованості  – близько 50%;
3 – плавання  – близько 2,5%;
4 – вправи силового характеру – близько 45%;

12 

10 

8 

6  Місяць  

4 

2 

0  
Періоди підготовки  

Примітки: 
1 –  підготовчий етап – 17%;
2 – передзмагальний етап – 8%;
3 – змагальний етап – 58%;
4 – відновлювально- 
       реабілітаційний етап – 17%

4 – 17%  

3 – 58%  

1 – 17%  

2 – 8%   

4 – 45%  

1 – 2.5%  

3 – 2.5%  

2 – 50%  
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Таблиця 1

Орієнтовне співвідношення засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки  
в річному макроциклі баскетболісток аграрних вищих навчальних закладів, %.

Команда / Етап Змагальний, % Підготовчий, % Передзмагальний, % Відновлювальний, %
БНАУ 10/90 40/60 25/75 Індивідуально
НУБІП 15/85 40/60 30/70 Індивідуально
ДДАУ 10/90 40/60 20/80 Індивідуально

ЖДАЕУ 20/80 30/70 25/75 Індивідуально
Примітки: 1 цифра – загальна фізична підготовка; 2 цифра – спеціальна фізична підготовка.

Таблиця 2
Орієнтовне співвідношення засобів допоміжного характеру в структурі загальної фізичної підготовки 

кваліфікованих баскетболісток в річному макроциклі, %

Команда / Етап Змагальний, % Підготовчий, % Передзмагальний, % Відновлювальний, %
БНАУ 50 / 0 / 50 / 0 40 / 20 / 40 / 0 45 / 10 /45 / 0 Індивідуально
НУБІП 60 / 0 / 40 / 0 45 / 0 / 45 / 10 50 / 0 / 40 / 10 Індивідуально
ДДАУ 50 / 0 / 50 / 0 40 / 20 / 40 / 0 45 / 10 / 45 / 0 Індивідуально

ЖДАЕУ 40 / 10 / 40 / 10 35 / 15 / 35 / 15 40 / 10 / 40 / 10 Індивідуально
Примітки: 1 цифра – вправи легкоатлетичної спрямованості; 2 – вправи аеробіки, акробатики, фітнесу;  

                         3 – силові вправи; 4 – плавання. 

Рис. 4. – Усереднені показники співвідношення допоміжних засобів різної спрямованості в 
структурі загальної фізичної підготовки баскетболісток аграрних вищих навчальних закладів 

на підготовчому етапі річного макроциклу, %

Рис. 5. – Усереднені показники співвідношення допоміжних засобів різної спрямованості 
в структурі загальної фізичної підготовки баскетболісток аграрних вищих навчальних 

закладів на передзмагальному етапі річного макроциклу, %

Примітки:
1- плавання  – близько 6, 25%;
2 – вправи легкоатлетичної спрямованості 
       – близько 40%;
3 – вправи аеробіки, акробатики та фітнесу 
       – близько 13,75%;
4 – вправи силового характеру – близько  
      40%

Примітки:
1- плавання  – близько 5%;
2 – вправи легкоатлетичної спрямованості   
       – близько 45%;
3 – вправи аеробіки, акробатики та фітнесу  
       – близько 7,5%;
4 – вправи силового характеру – близько  
     42,5%

4 – 40%  

1 – 6.25%  

3 – 13.75%  

2 – 40%  

4 – 42.5%  

1 – 5%  

3 – 7.5%  

2 – 45%  
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2) вправи силової спрямованості.
Сгинання – розгинання рук в упорі лежачи з різ-• 
них вихідних положень.
Різні види присідань (з вагою власного тіла, з • 
партнеркою, з штангою або гирями).
Силові вправи на спеціалізованих тренажерах на • 
основні м‘язові групи та ін.

Найбільш часто засоби легкоатлетичної та силової 
спрямованості застосовуються на підготовчому етапі 
підготовки, рідше в передзмагальному. На змагально-
му етапі підготовки баскетболісток аграрних вищих 
навчальних закладів засоби легкоатлетичної спрямо-
ваності застосовуються під час розминки і завершаль-
ної стадії учбово-тренувального заняття. Силові впра-
ви на змагальному етапі звичайно застосовуються в 
окремих навчально-тренувальних заняттях, або, ви-
бірково під час проведення заняття. Під час відновно-
реабілітаційного періоду засоби легкоатлетичної та 
силової спрямованості застосовуються більшою мі-
рою індивідуально. Характер цих дій значно варіює 
залежно від рівня спортивної майстерності, віку, ста-
жу занять гравця, рівня його фізичного здоров‘я, ста-
ну нервової системи та інших чинників, що впливають 
на особливості підготовки спортсменок до сезону.

Висновки.
Аналіз спеціальної літератури і результати власних 

досліджень дозволяють сформулювати наступне:
1. Провідні баскетбольні колективи аграрних ви-

щих навчальних закладів України дотримуються 
наступної схеми річного циклу підготовки: липень-
серпень – підготовчий етап (2 місяці), вересень – 
передзмагальний етап (1 місяць); жовтень – квітень 
– змагальний етап (7 місяців); травень – червень – 
відновлювально-реабілітаційний етап (2 місяці).

2. Орієнтовне співвідношення компонентів в структурі 

річного макроциклу підготовки баскетболісток 
аграрних вищих навчальних закладів складає: 
– змагальний етап – 58%; – відновлювально-
реабілітаційний етап – 17%; – підготовчий етап – 
17%; – передзмагальний етап – 8%. 

3. Найбільш часто допоміжні засоби легкоатлетичної 
та силової спрямованості застосовуються на 
підготовчому та передзмагальному етапах 
підготовки. На змагальному етапі підготовки 
баскетболісток аграрних вищих навчальних закладів 
засоби легкоатлетичної спрямованості застосо-
вуються під час розминки і завершальної стадії 
учбово-тренувального заняття. Вправи силової 
спрямованості – більшою мірою в окремих за-
няттях, або в незначний об‘ємах в процесі окре-
мого навчально-тренувального заняття. Під час 
відновлювально-реабілітаційного етапу засоби 
легкоатлетичної та силової спрямованості застосову-
ються індивідуально. Допоміжні вправи з аеробіки, 
акробатики, фітнесу та плавання в структурі загальної 
фізичної підготовки баскетболісток аграрних вищих 
навчальних закладів складають приблизно 5 – 10 %. 
Перспективи подальших розвідок у даному напря-

мі ґрунтуються на необхідності подальшого уточнення 
ефективності допоміжних вправ різної спрямованості 
в процесі підготовки баскетболісток аграрних вищих 
навчальних закладів до всеукраїнських змагань. Рівень 
конкуренції в сучасному баскетболі, плідний розвиток 
сучасної теорії підготовки спортсменів у олімпійсько-
му і професійному спорті, об‘єми тренувальних і зма-
гальних навантажень, що близькі до максимальних 
значень, наголошують на необхідності поглибленого 
вивчення та подальшого уточнення ефективності за-
стосування вправ допоміжного характеру для вдоско-
налення змагальної діяльності. 

Література:
Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпий-1. 
ском спорте. Общая теория и ее практические приложения: 
учебник тренера высшей квалификации / В. Н. Платонов. – М.: 
Советский спорт, 2005. – 820 с. 
Козина Ж.Л. Теоретико-методические основы индивидуали-2. 
зации учебно-тренировочного процесса спортсменов в игро-
вых видах спорта: Автореф. дисс. … докт. наук по ФВиС: 
спец. 24.00.01 «Олимпийский и профессиональный спорт» / 
Ж.Л.Козина. – К.: 2010. – 45 с.
Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної 3. 
підготовки юних спортсменів у спортивних іграх: Автореф. дис. 
… доктора наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.01 
«Олімпійський та професійний спорт» / І.Г. Максименко. – К.: 
2010. – 44 с.
Корягин В.М. Структура и содержание современной тренировки 4. 
баскетболистов: Дисс. … доктора пед. наук в виде научного до-
клада: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспи-
тания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры» / В.М. Корягин. – М., 1994. – 102 с.
Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры / Л.П. 5. 
Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 544 с. 
Сушко Р.О. Удосконалення змагальної діяльності на основі 6. 
моделювання техніко-тактичних дій висококваліфікованих 
баскетболісток різного амплуа: автореф. дис. … канд. наук з 
ФВС: спец.: 24.00.01. – «Олімпійський і професійний спорт» / 
Р.О. Сушко. – К.: НУФВСУ, 2011. – 24 с.

Информация об авторе:
Тещук Людмила Иосифовна

rskarlet@ukr.net 
Белоцерковский национальный аграрный университет

Соборная пл. 8/1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09117, Украина, 
Поступила в редакцию 14.12.2011г.

References:
Platonov V.N. 1. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte 
[The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, 
Olympic Literature, 2005, 820 p. 
Kozina ZH.L. 2. Teoretiko-metodicheskie osnovy individualizacii 
uchebno-trenirovochnogo processa sportsmenov v igrovykh vidakh 
sporta [Theoretical and methodological bases of individualization of 
educational-training process of sportsmen are in the playing types of 
sport], Dokt. Diss., Kiev, 2010, 45 p.
Maksimenko I.G. 3. Teoretiko-metodichni osnovi bagatorichnoyi 
pidgotovki iunikh sportsmeniv u sportivnikh igrakh [Theoretical and 
methodological bases of long-term preparation of young sportsmen 
are in sporting games], Dokt. Diss., Kiev, 2010, 44 p.
Koriagin V.M. 4. Struktura i soderzhanie sovremennoj trenirovki 
basketbolistov [Structure and maintenance of the modern training of 
basketball-players],  Dokt. Diss.,  Moscow,1994, 102 p.
Matveev L. P. 5. Teoriia i metodika fizicheskoj kul’tury [Theory and 
methodology of physical culture], Moscow, Physical Culture and 
Sport, 2008, 544 p. 
Sushko R.O. 6. Udoskonalennia zmagal'noyi diial'nosti na osnovi 
modeliuvannia tekhniko-taktichnikh dij visokokvalifikovanikh 
basketbolistok riznogo amplua [An improvement of contention 
activity on the basis of design of technical and tactical actions of 
highly skilled basketball-players of different line of business], Cand. 
Diss., Kiev, 2011, 24 p.

Information about the author:
Teschuk L.I.

rskarlet@ukr.net 
Belotzerkovskiy  National Agrarian University

Sobornaya sq. 8/1, Belaya Tzerkov, Kiev region, 09117, Ukraine
Came to edition 14.12.2011.



121

2012

02
Естетична культура особистості, яка займається спортом  

у третьому тисячолітті: філософсько-релігійна основа стосунків
Феуєрман В. В.

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» 

Анотації:
Розглянута актуальна пробле-
ма сьогодення – пошук шляхів 
підвищення рівня моральності 
та естетичної культури особис-
тості. Третє тисячоліття ставить 
перед людиною певні вимоги з 
гармонійного розвитку. Наведено 
аналіз публікацій та спеціалізо-
ваних літературних джерел за 
напрямом формування духовних 
цінностей. Становлення особис-
тісного в людині припускає за-
своєння системи гуманістичних 
цінностей. Гуманістичні цінності 
ведуть до перетворення загаль-
нолюдських цінностей у вищі 
психічні функції індивідуальності. 
Встановлено на підставі педа-
гогічного спостереження та осо-
бистих бесід (інтерв’ю), що рівень 
загальної культури спортсменів у 
спорті вищих досягнень стрімко 
знижується. 

Феуерман В.В. Эстетическая культура 
личности, которая занимается спортом 
в третьем тысячелетии: философско-
религиозная основа отношений. Рас-
смотрена актуальная проблема современ-
ности – поиск путей повышения уровня 
нравственности и эстетической культуры 
личности. Третье тысячелетие ставит пе-
ред человеком определенные требования 
по гармоничному развитию. Приведен ана-
лиз публикаций и специализированных 
литературных источников по направлению 
формирования духовных ценностей. Ста-
новление личностного в человеке предпо-
лагает усвоение системы гуманистических 
ценностей. Гуманистические ценности 
ведут к превращению общечеловеческих 
ценностей в высшие психические функции 
индивидуальности. Установлено на осно-
вании педагогического наблюдения и лич-
ных бесед (интервью), что уровень общей 
культуры спортсменов в спорте высших до-
стижений стремительно снижается. 

Feuerman V.V. Aesthetic culture of an 
individual who engages in sports activities 
in the third millennium: philosophic 
and religious basis of relationships. 
The article deals with a pressing issue of 
modernity – searching for ways of increasing 
the level of morality and aesthetic culture 
of an individual. The third millennium 
makes certain demands on an individual’s 
harmonious development. The article 
presents an analysis of publications and 
specialized literary sources dealing with the 
formation of moral values. The formation of a 
person’s individuality involves an adaptation 
of a system of humanistic values. Under the 
influence of humanistic values, the universal 
human values turn into the highest psychic 
functions of an individual. It was determined 
through pedagogical observations and 
personal conversations (interviews) that 
the general cultural level of sportsmen who 
have made highest achievements in sports 
is swiftly descending.

Ключові слова:
духовні, загальнолюдські, цін-
ності, система, гуманістичний, 
спорт, ідеологія, культура, на-
вчання.

духовные, общечеловеческие, ценности, 
система, гуманистический, спорт, идео-
логия, культура, обучение.

spiritual, universal human, values, system, 
humanistic, sport, ideology, culture, 
education.

„Поводьтесь з іншими так, 
Як ви бажаєте, 

щоб поводились з вами”
(Біблейська заповідь)

Вступ.1

У світі існують духовні і загальнолюдські цінності, 
які допомагають людині завжди залишатись Людиною 
– вищому творінню Божому: – висока моральність, 
Любов (у християнській філософії ця категорія дорівнює 
Господа – «Любов це Бог»), повага до інших, щирість, 
етичне і естетичне начало [1]. Життя стає більш на-
пруженим, у майбутньому від людини вимагатиметься 
понад психічні і фізичні зусилля. Відпочинку, у загаль-
ноприйнятому сенсі, не буде. Конче необхідним буде 
пошук можливостей відпочинку у процесі будь якої 
діяльності. Нажаль на сьогоднішній день використову-
ють фармакологічні препарати та психологічні методи 
релаксації. Останні дають тимчасовий ефект – далі по-
рушення психічного і фізичного здоров'я.

 Становлення особистісного в людині припускає 
засвоєння системи гуманістичних цінностей, котрі 
становлять основу його гуманітарної культури («Да 
любіть один одного»), які ведуть до перетворення за-
гальнолюдських цінностей у вищі психічні функції 
індивідуальності. Вищі психічні функції дозволять 
людині, в екстремальних видах діяльності, особливо, 
таких як спорт, досягти високих результатів, зберіга-
ючи фізичне здоров'я. 

 Великий іспанський мислитель XX сторіччя Хосе 
Ортега-і-Гассет відзначав: «Сучасне людство знаходить-
ся у важкій кризі, більш того, стоїть перед страшною не-
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безпекою саморуйнування. Саме відсутність традицій-
ної культури в сучасному суспільстві приводить до його 
духовної деградації і падіння моральності».

 Фізична культура – фундаментальна комора наці-
ональної культури. Висока ідея квітучої, сильної, здо-
рової, творчої, незалежної України вимагає адекватної 
реалізації в стилі і способі життя. Цей спосіб життя 
і формується сьогодні – сучасний і одночасно засно-
ваний на традиціях. Необхідно на всіх рівнях усві-
домити: розвиваючи незалежну Україну, ми будуємо 
спортивну Україну, і без ідеї само удосконалення осо-
би і нації ідея незалежності втрачає сенс. Роль в цьому 
будівництві народних традицій психофізичного вдо-
сконалення особлива і значна: безпосередньо народна 
рухова культура дозволяє безпосередньо залучитися 
до глибоких, сокровенних пластів національної куль-
тури. Це відкритий шлях самопізнання, тобто само-
вдосконалення. Це етнічна філософія, народна етика 
гуманізму у дії, що породжує нові переживання і від-
чуття, відновлює втрачені зв'язки з рідною землею, 
мовою, культурою, з пульсуючим ритмом Всесвіту. 
Це бездоганний інструмент зміцнення духовності і 
здоров'я окремо взятої людини і нації. 

 Чому спортивна діяльність? І питання небезпід-
ставне: Спробуємо довести, що естетична культура 
конче необхідна саме у спорті. Спортивна діяльність 
є екстремальним видом людської діяльності, а як ви-
значено, що тільки у напруженій, критичній ситуації 
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людина проявляє усі свої внутрішні, психічні якості, 
котрі у свою чергу допомагають їй чи стають на за-
ваді рішення, життєво важливих питань. Соціум фор-
мує тих, хто приходить у спорт, тобто на первинному 
етапі, завданням тренера є формування відношення 
до соціуму. Між долею і характером часто проводять 
знак рівності. Заняття спортом стають доленосними, і 
якщо спортсмен залишає заняття спортом, то вміння 
і навички пристосування до життя у суспільстві по-
винні бути сформовані. Тому особистість тренера-
педагога повинна бути зразковою. Але нажаль таких 
фахівців у галузі освіти на сьогодні дуже бракує. 

В одно час, не зважаючи на те, що у багатьох дру-
кованих працях є посилання на формування естетич-
ної культури спортсмена взагалі і естетичних смаків 
зокрема, нема жодної праці на конкретизацію цієї 
ланки виховання та навчання підлітків, які займають-
ся спортом. 

«Естетика – наука философская. Она изучает об-
щие закономерности эстетических отношений чело-
века к действительности. Как и философия, эстетика 
является мировоззренческой наукой, которая ставит 
во главу угла своей проблематики решение вопроса об 
отношении эстетического сознания к общественному 
бытию, к человеческой жизни» [7]. 

Із стародавніх часів на Україні народна спортивна 
ідеологія має два напрями: змагальність і згода. При-
чому ідея згоди з Богом, природою, світом, суспіль-
ством і особистістю на Україні виразно домінувала, 
підносячись до рангу ідеалу, абсолюту, вище за який 
не повинно бути нічого. Це виділяє українців з круга 
тих європейських народів, які проповідували (і продо-
вжують проповідувати) перш за все агресивну філо-
софію боротьби, конкуренцію, культ перемоги і пере-
можців. Метою ж ігор, забав, хороводів, інших дій і 
містерій було радісне вітання природи, відкриття пе-
ред нею душі, відчуття гармонії, аж до повного злиття 
з природою, а зовсім не протистояння і не спроба її 
перемогти. У народній культурі рухів блискуче під-
твердження знаходить етнічний гуманізм українців.

Якщо звернутися до витоків фізичної культури на 
Україні, можна відзначити, що значну роль в старо-
руській дійсності грали фізичні якості людини – сила, 
швидкість, спритність, витривалість, які характери-
зували стан здоров'я. «Тіло кріпиться жилами, а ми, 
князю, – твоєю державою» (афоризм XXIII стол.)

Найважливішою коморою народної фізичної куль-
тури є військово-фізичне виховання. Фізичне вихо-
вання із стародавніх часів мало військово-прикладний 
характер, особливо на території України. Перш за все, 
це пояснюється її географічним положенням – місце 
розташування в центральній частині Європи. Помір-
ний клімат, благодатна земля, переважання на всій те-
риторії України степів і рівнин дозволяло кочівникам 
безперервно нападати на племена праукраїнців, що, 
у свою чергу, примушувало виховувати підростаюче 
покоління останніх у військовому дусі змолоду. 

Характерною ознакою сучасних зарубіжних дослі-
джень є орієнтація на виховання особистості з устале-
ним естетичним світоглядом на основі загальнолюд-

ських цінностей та пріоритетів [5]. 
 Теоретико-методологічний аналіз проблем естетично-

го виховання розкрито в роботах О. Дивненко, К.Долгова, 
С. Долуханова, А. Зися, М. Киященка, А. Лаврецького,  
Л. Левчука, В. Панченко, Л. Ритікової та ін. 

 У зв'язку з тим, що наша молода держава взяла 
орієнтири на особистісне зорієнтоване навчання, що 
безумовно торкнулось і виховання в спорті, на перший 
план виходить такий аспект виховання, як естетичне і, 
як його частина, виховання естетичних смаків, про що 
згадують у своїх дослідженнях Миропольська Н., Ма-
сол Л., Євтух М.Б. Бутенко В.Г, Калашник Н.Г., Шев-
ченко Г.П. Адже естетичний смак немов би автома-
тично відбирає те, що відповідає естетичним смакам 
особистості, і відкидає все, що суперечить їм. Вихо-
вання на засадах краси торкається як художньої твор-
чості, так і естетики побуту, поведінки, праці, стосун-
ків між членами спортивної команди і з оточуючими 
людьми, тощо. Воно формує людину всіма естетично 
значущими предметами і явищами в основному не 
для мистецтва, а для його активної життєдіяльності за 
законами внутрішньої краси, з метою активізації зді-
бностей до творчої праці і досягнення високого ступе-
ню спортивних результатів. І головне – розвинути такі 
якості спортсмена, які б дозволили йому самому стати 
творцем естетичних цінностей, активізувати здібності 
до творчої праці, навчитись бачити красу в оточуючій 
дійсності і насолоджуватись нею.

Найпоширенішим і найдійовішим, загальнодос-
тупним засобом фізичного виховання в народі вва-
жаються оздоровчі сили природи – сонячні промені, 
свіже повітря і вода. На розвиток фізичного вихован-
ня впливали соціально-економічні умови, національні 
особливості і етнічний склад населення. Виходячи з 
цього, народ виробляв самобутні види ігор, окремі фі-
зичні вправи і способи їх використання, що складало 
самобутню систему національного фізичного вихован-
ня. Таким чином, на Україні сформувалися достатньо 
ефективні фізичні вправи і ігри, які сприяли фізично-
му, психологічному і естетичному вихованню дітей і 
молоді. Використання цієї комори в сучасних умовах 
– одне з основних завдань національної школи. 

Вчений, педагог І. Д. Бех довів, що «істино люд-
ську моральність» не можна виховати, розмовляючи 
про неї, і не можливо учня «без його бажання підвести 
до моральної поведінки». Бех І. Д. стверджував, що 
гуманістично зорієнтована людина – це особистість, 
котра вбачає сенс свого життя у постійному створенні 
моральних загальноприйнятих вчинків; впроваджує 
моральні якості у практичні вчинки; характеризуєть-
ся відвертістю до людей и ця риса особистості стає її 
стійкою потребою; не тримає у собі зачиненими осо-
бисті інтелектуальні і духовні цінності; має активну 
життєву позицію [4].

У праці Джона Дьюї, видатного американського 
філософа, психолога, освітянина і політичного діяча 
XX століття, важливим відкриттям стало твердження 
про єдність моральних принципів і суспільної сфери 
життя людини. Моральність – це не лише частина 
поведінки, але й почуттів. Життя можна вважати 
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моральним тоді, коли особистість реально оцінює 
моральну мету, задля якої живе, і скерувати свою 
діяльність на її досягнення. У самій суті ідей про 
мораль – в інформації про чесність порядність 
і доброту – не закладено того, що автоматично 
трансформувало би ці ідеї в позитивний характер чи 
зразкову поведінку. Неприродний поділ виховання 
у школі на моральне й інтелектуальне, на здобуття 
знань і плекання характеру є лиш одним виявом 
невдач у формуванні школи як суспільної інституції 
з відповідними стосунками і цінностями. А поза тим, 
поки шкільне громадське життя буде в зародковому 
стані, доти моральне виховання виглядатиме частково 
викривленим і формальним [2]. 

На розвиток естетичної культури впливають ес-
тетичні погляди, смаки, уявлення, поняття, художня 
творчість у всіх її видах, матеріалізація естетичної сві-
домості через естетику побуту, спорту і т.д. Естетична 
свідомість відображає визначені сторони образу жит-
тя, відрізняється лише відносною самостійністю. Роз-
виваючись за своїми специфічними законами, есте-
тична свідомість відчуває вплив різноманітних форм 
життя суспільства. В своїй активності естетична сві-
домість проявляється в духовній потребі, яка відбиває 
відношення до світу. Паралельно естетичне вихован-
ня сприяє формуванню моральності людини, розши-
рює її знання про світ, суспільство, природу, сприяє 
розвиткові мислення, уяви, волі, організованості, дис-
циплінованості. А оскільки краса задана загальним 
«порядком світу», її архітектоніка універсальна. Фор-
мування особистості є процесом засвоєння соціальної 
сфери суспільного досвіду, в результаті чого відбува-
ється формування нових мотивів і потреб, їх перетво-
рення і т.п. Завдяки моральним та естетичним оцін-
кам регулюється і організується поведінка і діяльність 
особистості [6]. Доцільно також, на нашу думку, вико-
ристати психологічну теорію діяльності, яка пояснює, 
яким чином іде процес формування особистості, як 
інстинктивний рівень життя біологічних істот і тва-
рин змінюється на управління своєю поведінкою, яка 
властива тільки людині у стадії найвищого розвитку. 
Розробкою цієї теорії займались Л.Виготський, його 
учні і послідовники С.Рубінштейн, П.Гальперін та ін. 
Як інструмент аналізу спорту першими її застосували 
В. Демін і В.Давидов. 

Робота виконана за планом НДР Державного 
вищого навчального закладу «Запорізький національ-
ний університет»

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботі полягає у вивченні проблеми форму-

вання потреби сучасної особистості, зокрема молоді, 
яка займається спортом, у естетичному сприйнятті 
оточуючого середовища на початку третього тисячо-
ліття. Вибір таких хронологічних рамок, визначається 
катастрофічним зниженням загальної культури насе-
лення України в досліджуваний період, а також акти-
візацією уваги до цієї проблеми з боку педагогів, пси-
хологів, медиків, громадськості. З цією метою були 
вибрані наступні методи дослідження: 

аналіз наукових робіт і публікацій;• 

педагогічне спостереження;• 
особисті бесіди (інтерв’ю);• 
узагальнення отриманих даних. • 

Результати дослідження. 
На підставі особистих співбесід з діючими 

спортсменами, які мають кваліфікацію кандидата 
у майстри спорту і майстер спорту України, можна 
констатувати факти, які свідчать про девальвацію 
духовно-моральних цінностей в сучасному суспіль-
стві, та у спортивній діяльності взагалі, особливо в 
спорті вищих досягнень, який все більше приваблює 
не як сфера прояву естетики, культури, засіб гармоній-
ного розвитку, а, як галузь, де можна заробити великі 
гроші, спостерігати і проявити жорстокість, агресив-
ність, грубу фізичну силу. Серед спортсменів, тре-
нерів, спортивних функціонерів частішає прагнення 
будь що досягти перемоги, навіть за рахунок здоров'я 
спортсменів [3]. Президент МОК Х.А. Самаранч у до-
повіді на 94-й сесії МОК визначив: «Приймати допінг 
– значить померти. Померти фізіологічно при наста-
ванні незворотних аномальних процесів у організму. 
І померти духовно, інтелектуально, згоджуючись на 
шахрайство, визнаючи своє безсилля або ваду волі 
гідно використовувати свої власні здібності або зро-
бити зусилля, щоб їх перемогти. Померти морально, 
фактично поставив себе за межами тих правил пове-
дінки, котрих потребує гуманне суспільство. І в остан-
нє, померти фізично...». 

Спроба освітян, останні десятиріччя, формувати 
моральність і естетичну культуру засобами зовнішніх 
чинників, не дає бажаного результату. То маємо те що 
маємо. Та не повинно шукати відповідей «…в триде-
вятом царстве, в тридесятом государстве…», відповідь 
у духовному рівні пізнання. Доречно привести цитату 
з Нового Заповіту: «Обличчя землі розрізняти навчи-
лися, обличчя часу зрозуміти не можете». Настав час 
шановні освітяни, коли кожна інтелігентна, освічена 
людина в Україні, з вищою освітою зокрема, повинна 
докласти зусилля до повернення пересіченому грома-
дянину віру у класичні моральні цінності. Цей процес 
довгостроковий, але ми не маємо іншого вибору. «Хто 
не збирає зі Мною, тот розточує».

Висновки. 
На початку третього тисячоліття найбільш пер-

спективною моделлю виховання має бути, така, яка 
виділяє соціальні аспекти та інтегрує їх зі сферами 
індивідуальності.

Релігія, філософія за усі часи стояла на сторожі ви-
соких духовно-філософських категорій: Любов («Лю-
бов є Бог»), Взаємопорозуміння («не роби іншим того, 
чого не бажаєш собі»), Взаємодопомогу («носіть бремя 
друг друга»), Повагу до старших поколінь («поважай 
батька й мати і будеш жити вічно») тощо. Та деклару-
ючи ці високі категорії, людина чомусь забуває їх до-
тримуватися. Настав час думати – говорити – робити 
одне. Отже співвідносини у суспільстві майбутнього 
повинні базуватися тільки на гуманістичних та демо-
кратичних засадах. Способи формування у підлітка-
спортсмена здатності вирішувати будь-які питання за 
законами краси, за рахунок розробки нових методик і 
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повернення до історичного досвіду, який треба пере-
осмислити, переоцінити і трансформувати до потреб 
сьогодення. Ось чому завдання сьогодення викликали 
потребу в додаткових програмах, ось чому особливо 
актуальною є робота зі створення оновлених програм 
з естетичного виховання. 

Засобами фізичного виховання і спорту у 
взаємозв'язку з чинниками оточуючого середовища 
формуються особистісні установки, формується куль-
тура поведінки. 

На сьогоднішній день здатність спортсменів пере-
носити субмаксимальні навантаження підвищується, 
на жаль, не за рахунок виховання особистих психіч-
них якостей, а за рахунок фармакологічних засобів 

та зовнішніх впливів на психіку спортсмена, які у 
перспективі мають негативні наслідки. Саме низь-
кий рівень загальної культури, відсутність духовного 
стрижня, знецінення загальнолюдських цінностей не 
дозволяє в повній мірі розкрити фізичні можливості і 
здібності в сучасному спорті.

В першу чергу висока внутрішня культура має змо-
гу надати спортсмену сили для перемоги у змаганнях. 
Отже, можна зробити висновок, що метою виховання 
за законами краси є гармонійно розвинена людина – 
освічена, високоморальна, яка вміє та бажає багато 
працювати, має можливість розуміти красу життя та 
має розвинений естетичний смак. 
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Анотації:
Наведено результати дослідження 
функціонального та фізичного 
стану студентів. У експерименті 
приймали участь 86 студентів 1, 2 
та 3 курсу, звільнених від занять з 
„Фізичного виховання”, одна части-
на яких займалась непрофесійною 
фізкультурною освітою, інші ре-
феративною формою навчання. 
Доведено позитивний вплив НФО 
на функціональний та фізичний 
стан студентів, про що свідчить 
зменшення наприкінці року ЧСС 
до 72,69±6,03 уд/хв з 77,39±6,97 
уд/хв серед юнаків, дівчат – до 
71,17±3,03 уд/хв з 73,94±6,91 уд/
хв; збільшення показників про-
би Штанге у юнаків з 47,04±5,98 
с до 54,21± 6,54 с, у дівчат з 
44,11±7,4 с до 51±6,84 с та ЖЄЛ 
серед юнаків з 3878,26±692,79 мл 
до 4247,39±558,13 мл, у дівчат 
відповідно з 2821,11±488,96 мл до 
2915±482,57 мл. 

Черниговская С. А. Особенности функ-
ционального и физического состояния 
студентов, освобожденных от практиче-
ских занятий по «Физическому воспита-
нию». Приведены результаты исследования 
функционального и физического состоя-
ния студентов. В эксперименте принимали 
участие 86 студентов 1, 2, и 3 курса, осво-
божденных от занятий по „Физическому 
воспитанию”. Часть студентов занималась 
непрофессиональным физкультурным обра-
зованием, другая – по реферативной форме. 
Доказано положительное влияние занятий 
НФО на функциональное и физическое со-
стояние студентов, о чем свидетельствует 
снижение в конце года ЧСС с 72,69±6,03 уд/
мин до 77,39±6,97 уд/мин среди юношей, де-
вушек – с 71,17±3,03 уд/мин до 73,94±6,91 
уд/мин; повышение показателей пробы 
Штанге у юношей с 47,04±5,98 с до 54,21± 
6,54 с, у девушек с 44,11±7,4 с до 51±6,84 
с и ЖЕЛ среди юношей с 3878,26±692,79 
мл до 4247,39±558,13 мл, у девушек – с 
2821,11±488,96 мл до 2915±482,57 мл. 

Chernigovskaja S.A. Features of the 
functional and physical condition of 
students exempted from practical 
training on “Physical Education”. The 
results of investigation of the functional 
and physical condition of the National 
Mining University students were given. The 
experiment involved 86 students 1, 2, and 
3 courses exempted from the lessons of 
“Physical Education”. One of the students 
trained of non-professional physical 
education, the other – in abstract form. 
The positive impact of non-professional 
physical education and physical condition. 
Indicates a decline in year-end Ps from 
72,69±6,03 b/min to 77,39±6,97 b/min 
among boys, girls – from 71,17±3,03 b/
min to 73,94±6 91 beats / min, increase 
performance test in boys with Strange 
47,04±5,98 up to 54,21±6,54 s, girls with 
44,11±7,4 to 51±6,84 and Under VC with 
3878,26±692,79 ml to 4247,39±558,13 
ml, the girls – from 2821,11±488,96 ml to 
2915±482,57 ml.

Ключові слова:
функціональний, фізичний, стан, 
фізичне виховання.

функциональное, физическое, состояние, 
физическое воспитание. 

functional, physical, condition, physical 
training.

Вступ. 1

Фізичне виховання є складовою освіти і вихо-
вання, педагогічним, навчально-виховним процесом, 
спрямованим на оволодіння знаннями, уміннями і на-
вичками, що здійснює значущий вплив на фізичний 
розвиток людини, її виховання в дусі відповідального 
ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення 
[5]. Ця місія „Фізичного виховання”, як навчальної 
дисципліни, сформульована в „Положенні про органі-
зацію фізичного виховання і масового спорту у вищих 
навчальних закладах” [3] у час, коли стрімко знижу-
ються і суттєво відстають від світових показників дані 
про здоров’я українських студентів, не поширюється 
культура здоров’я.

Проблема здоров’я студентської молоді стає все 
більш гострою, про що свідчать наступні дані. Вже 
після зарахування на перший курс виявляється висо-
кий відсоток молодих людей з різними, суттєвими по-
рушеннями у стані здоров’я. Частішають неврози, за-
хворювання серцево-судинної системи, погіршуються 
функції органів зору, травлення тощо. Все частіше зу-
стрічаються хвороби, які раніше були у осіб середньо-
го і похилого віку: остеохондроз, гіпертонія, інфаркт 
міокарду, атеросклеротичні процеси [1, 4].

Згідно Закону України „Про фізичну культуру і 
спорт” визначено: „Фізична культура у сфері освіти 
має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров’я 
учнів та студентства, комплексний підхід до форму-
вання розумових і фізичних здібностей особистості, 
вдосконалення фізичної та психологічної підготовки 
до активного життя, професійної діяльності на прин-
ципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої 
спрямованості, широкого використання різноманіт-
© Чернігівська С. А., 2012

них засобів та форм фізичного виховання і масового 
спорту, безперервності цього процесу протягом усьо-
го життя” [2].

При цьому, фізичний розвиток людини розгляда-
ється як складова її життєдіяльності, спрямована на 
покращення природних властивостей організму впро-
довж життя, що виявляється через показники функці-
ональних і морфологічних даних, фізичних якостей, 
рухових здібностей, працездатності, а також темпи 
старіння організму і тривалості життя.

Робота підготовлена згідно Зведеного плану НДР у 
сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту України за те-
мою: 3.6 „Науково-теоретичні основи інноваційних тех-
нологій у фізичному вихованні різних груп населення”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в тому, аби встановити 

особливості функціонального та фізичного стану сту-
дентів, що звільнені від практичних занять з «Фізич-
ного виховання». Встановити позитивний вплив не-
професійної фізкультурної освіти на зміну показників 
функціонального та фізичного стану.

Результати дослідження. 
Дослідження проводилось на базі кафедри фізич-

ного виховання Національного гірничого університету 
(НГУ) на протязі 2010-2011 навчального року. Обсте-
жувані були об’єднані у контрольну та експеримен-
тальну групи. До складу контрольної увійшли студенти 
2 та 3 курсів, які опановували „Фізичне виховання” за 
реферативною формою навчання. До складу експери-
ментальної групи входили студенти 1 курсу, до яких 
застосовувалась попередньо розроблена нами іннова-
ційна технологія непрофесійної фізкультурної освіти 
(НФО), що стимулювала власні оздоровчі заняття.
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Були використані наступні методи дослідження: 
методи оцінки фізичного розвитку (антропометрія, 
метод індексів); методи дослідження функціонально-
го стану кардіо-респіраторної системи (вимірювання 
артеріального тиску, пульсометрія, проби Штанге та 
Генча, спірометрія), визначення рівня фізичного ста-
ну за формулою: 

РФС=(700–3×ЧСС-2,5×АТсеред.–2,7×В+0,28×m)  
/ (350–2,6×В+0,21×ДТ). 

Для визначення рівня стану здоров’я організму ви-
користовувалась запропонована Р. М. Баєвським мето-
дика оцінки адаптаційного потенціалу, що відображає 
фізичне здоров’я людини і вказує на можливості її ор-
ганізму до адаптації. Рівень адаптаційного потенціалу 
визначався в балах за формулою: АП=0,011×ЧСС+0,014
×АТС+0,008×АТД+0,014×В+0,009×МТ-0,009×ДТ-0,27.  

У ході аналізу результатів антропометрії встанов-
лено, що за такими показниками, як довжина тіла і 
сила кисті, як у контрольній, так і у експерименталь-
ній групах юнаків достовірних змін не відбулось. 

Натомість, що торкається показників, що характе-
ризують функціональний стан кардіо-респіраторної 
системи, тут помічена позитивна динаміка у юнаків 
експериментальної групи у порівнянні з контрольною. 
Так, в експериментальній групі наприкінці педаго-
гічного експерименту відмічена тенденція зниження 
ЧСС (на початку цей показник дорівнював 77,39±6,97, 
а наприкінці 72,69±6,03 уд/хв., тобто  Р  ≤ 0,05).

У той же час у контрольній групі юнаків спостеріга-
лась тенденція до підвищення ЧСС: 76,89 ± 6,03 уд/хв. 
на початку і 80,06± 6,26 уд/хв. наприкінці експерименту.

Змін у показниках артеріального тиску серед юна-
ків за час експерименту не було помічено, як в експе-
риментальній, так і в контрольній групах.

При дослідженні показників функціонального ста-
ну органів дихання у юнаків експериментальної групи 
відмічене його покращення у порівнянні з показниками 
юнаків контрольної. Так, показник гіпоксичної проби 
Штанге у юнаків, залучених до участі в експерименті, 
наприкінці його збільшився з 47,04±5,98 с до 54,21± 6,54 
с при Р ≤ 0,05. Натомість у контрольній групі цей показ-
ник навіть знизився з 47,7±7,51 с до 45,44 ±7,17 с. Ана-
логічна тенденція спостерігалась  і за пробою Генча.

 Порівняльний аналіз показників ЖЄЛ свідчить 
про їх більш виражені зміни в експериментальній 
групі юнаків ніж у контрольній. Так, якщо на почат-
ку дослідження у юнаків експериментальної групи 
ЖЄЛ складала 3878,26±692,79 мл, то вже наприкін-
ці 4247,39± 558,13 мл (Р ≤ 0,05). У юнаків контроль-
ної групи помічене зниження фактичної ЖЄЛ від 
3914,44±553,53 мл на початку і 3812,78± 443,06 мл 
наприкінці (Р ≥ 0,05). 

Отримані результати у дівчат експерименталь-
ної групи свідчать про позитивну динаміку части-
ни показників, що характеризують функціональ-
ний стан кардіо-респіраторної системи (ЧСС на 
початку навчального року 73,94±6,91 уд/хв, напри-
кінці 71,17±3,03 уд/хв, проба Штанге 44,11±7,4 с та 
51±6,84 с, проба Генча 23,56±4,91 с та 28,17±5,03 с, 
фактична ЖЄЛ 2821,11±488,96 мл та 2915±482,57 мл 
і відношення фактичної ЖЄЛ до належних показників 
відповідно 81,07±10,59 та 83,59±9,61 %). Серед дівчат 

контрольної групи спостерігалась негативна динаміка 
змін функціональних показників. 

У таблицях 1 і  2 наведені дані рівня фізичного ста-
ну експериментальної та контрольної груп на початку 
та наприкінці року, які відображають динаміку змін 
рівнів фізичного стану протягом навчального року.

На початку нашого дослідження в експерименталь-
ній групі у 5,56% дівчат встановлено рівень фізичного 
стану (РФС) вище середнього, середній – 38,88% та у 
55,56% – рівень нижче середнього. Наприкінці року: 
рівень вище середнього 5,56%, середній – 55,56 % 
та нижче середнього – 38,88%. У юнаків на початку 
року середній РФС склав 4,35 %, нижче середнього 
– 73,92%  та низький – 21,73 %. Наприкінці року від-
мічається поява студентів з рівнем фізичного стану 
вище середнього 4,35 %, в середньому – 4,35 %, ниж-
че середнього – 82,60 % та низький – 8,7 %.  

Наприкінці дослідження відмічається покращен-
ня показників РФС в експериментальній групі. Так, у 
юнаків за рахунок низького рівня, який зменшився до 
8,70%, збільшився показник нижче середнього рівня 
до 82,60%. Відмічається поява 4,35 % студентів з РФС 
вище середнього. Відповідно у дівчат спостерігається 
збільшення осіб, що мають середній РФС з 38,88 % 
до 55,56 %. Отже протягом року ми спостерігаємо по-
кращення показників рівня фізичного стану серед до-
сліджуваних студентів, що займаються за спеціально 
створеною для них програмою НФО. 

В контрольній групі у дівчат на початку року низь-
кий РФС відмічається у 25,93%, нижче середнього – 
29,63%, середній – 37,04%, вище середнього – 7,40%. 
Наприкінці дослідження відмічається збільшення 
низького рівня до 29,63%. Показники середнього і 
нижче середнього рівня залишаються сталими, а по-
казник вище середнього – зменшуєтьсядо 3,70%. 

Отже серед дівчат експериментальної групи, в по-
рівнянні з контрольною, спостерігається позитивна 
динаміка в зміні показників РФС. 

Серед юнаків спостерігається інша картина. Осо-
би, які мають високий та вище середнього рівні фі-
зичного стану взагалі відсутні. На початку року у 
33,33% – низький рівень, 61,11%  – нижче середнього, 
та 5,56% – середній рівень фізичного стану. Наприкін-
ці року за рахунок рівня нижче середнього збільшився 
низький рівень  і склав 38,88%. Середній рівень зали-
шився без змін – 5,56%.

В експериментальній групі на протязі навчально-
го року, серед дівчат спостерігається підвищення від-
сотку осіб, що належать до І рівня АП з 38,89% до 
50,00% та зменшення їх у ІІ рівні з 61,11% до 50,00%. 
Серед юнаків до І рівня на початку та наприкінці року 
відносяться 43,48%, зменшується відсоток осіб на ІІ 
рівні з 52,17% до 43,48%, та збільшується на ІІІ рівні з 
4,35% до 13,04%. Задовільні показники АП навіть при 
низькому РФС можна пояснити здатністю молодого 
організму до швидкого включення компенсаторних 
механізмів, які забезпечують належне функціонування 
внутрішніх систем організму в умовах, що змінюють-
ся. Натомість відсутність турботи про власне здоров’я 
поступово призведе до виснаження компенсаторних 
механізмів, а це в свою чергу сприятиме швидкому й, 
можливо, незворотному погіршенню стану здоров’я.   
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Висновки.
 Доведено, що застосування інноваційної педагогіч-

ної технології НФО, яка стимулювала розгортання са-
мостійних фізкультурно-оздоровчих занять студентів з 
урахуванням наявних нозологій, сприяла покращенню 
функціонального та фізичного стану хворих студентів.

В експериментальній групі встановлено покра-
щення показників, що характеризують стан кардіо-
респіраторної системи. А саме: зменшення напри-
кінці року ЧСС до 72,69±6,03 уд/хв з 77,39±6,97 уд/хв 
серед юнаків, дівчат – до 71,17±3,03 уд/хв з 73,94±6,91 
уд/хв; показник проби Штанге у юнаків збільшився з 
47,04±5,98 с до 54,21± 6,54 с, у дівчат з 44,11±7,4 с 
до 51±6,84 с,  аналогічна тенденція спостерігалась  і 
за пробою Генча; ЖЄЛ серед юнаків на початку року 
складала 3878,26±692,79 мл та 4247,39± 558,13 мл 
наприкінці, у дівчат відповідно 2821,11±488,96 мл та 
2915±482,57 мл. 

Також наприкінці дослідження відмічається покра-
щення показників РФС серед досліджуваних експери-
ментальної групи. Так, у юнаків за рахунок низького 

рівня, який зменшився до 8,70%, збільшився показник 
нижче середнього рівня до 82,60%. Відмічається поява 
4,35 % студентів з РФС вище середнього. Відповідно у 
дівчат спостерігається збільшення осіб, що мають серед-
ній РФС з 38,88 % до 55,56 %. Отже протягом року ми 
спостерігаємо покращення показників рівня фізичного 
стану серед досліджуваних студентів, що займаються за 
спеціально створеною для них програмою НФО.

Перспектива подальших досліджень пов’язана з 
поглибленим вивченням функціонального і фізичного 
стану студентів, звільнених від практичних занять з 
„Фізичного виховання”, на протязі всього періоду на-
вчання у виші. З розробкою методичних рекомендацій, 
спрямованих на застосування у навчальному процесі 
кафедр фізичного виховання інноваційних технологій 
непрофесійної фізкультурної освіти. З підвищенням 
кваліфікації, а також підготовкою в інститутах фізич-
ної культури і на факультетах фізичного виховання ви-
кладачів, здатних застосовувати ці технології з метою 
посилення освітньої складової дисципліни „Фізичне 
виховання”.

Таблиця 1
Результати дослідження рівня фізичного стану студентів експериментальної групи, звільнених  

від практичних занять з „Фізичного виховання”,  протягом 2010-2011 н. р. (n = 41)

Рівень фізичного 
стану

Юнаки (n = 23) Дівчата (n = 18)
На початку Наприкінці На початку Наприкінці

Низький 21,73 % 8,70 % - -
Нижче середнього 73,92 % 82,60 % 55,56 % 38,88 %
Середній 4,35 % 4,35 % 38,88 % 55,56 %
Вище середнього - 4,35 % 5,56 % 5,56 %
Високий - - - -

Таблиця 2
Результати дослідження рівня фізичного стану студентів контрольної групи, звільнених  

від практичних занять з „Фізичного виховання”,  протягом 2010-2011 н. р. (n = 45)

Рівень фізичного 
стану

Юнаки (n = 18) Дівчата (n = 27)
На початку Наприкінці На початку Наприкінці

Низький 33,33 % 38,88 % 25,93 % 29,63 %
Нижче середнього 61,11 % 55,56 % 29,63 % 29,63 %
Середній 5,56 % 5,56 % 37,04 % 37,04 %
Вище середнього - - 7,40 % 3,70 %
Високий - - - -
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Аналіз функціонального стану серцево-судинної системи  
у юнаків студентського віку 

Чертановський П.М.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто проблему трагічних 
випадків на уроках фізкультури 
та шляхи їх уникнення. Наведено 
аналіз публікацій за усіма такими 
випадками в Україні за останні 6 
років. Показано результати до-
сліджень основних показників 
серцево-судинної системи. У до-
слідженнях приймали участь 40 
юнаків-студентів основної медич-
ної групи. Дослідження проведено 
викладачами кафедри фізичного 
виховання після огляду студентів 
медиками та поділу на медичні 
групи. Оцінено біологічний вік сер-
ця, наведено дані індексу Робін-
сона та показники серцевих ско-
рочень. Доведено, що в основній 
медичній групі є студенти, що по-
требують підвищеної уваги з боку 
викладача.

Чертановский П.М. Анализ функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой 
системы у юношей студенческого воз-
раста. Рассмотрена проблема трагических 
случаев на уроках физкультуры. Проанали-
зированы публикации по всем таким случа-
ям в Украине за последние 6 лет. Показаны 
результаты исследований основных по-
казателей сердечно-сосудистой системы. 
В исследованиях принимали участие 40 
юношей основной медицинской группы. Ис-
следования проведено преподавателями 
кафедры физвоспитания после медосмо-
тра студентов и распределения их по ме-
дицинским группам. Оценен биологический 
возраст сердца, приведены данные индек-
са Робинсона и показатели частоты сердеч-
ных сокращений. Показано, что в основной 
медицинской группе есть студенты, кото-
рые нуждаются в повышенном внимании 
со стороны преподавателя. 

Chertanovskiy P.M. An analysis of the 
functional state of the cardiо-vascular 
system of youths of student. The 
problem of tragic cases on the lessons 
of physical education and ways of their 
avoidance is considered. The analysis 
of publications after all by such cases in 
Ukraine for the last 6 years is resulted. 
The results of researches of basic indexes 
of the cardiо-vascular system are rotined. 
40 youths-students of basic medical 
group took part in researches. Research 
is conducted the teachers of department 
of physical education after the review of 
students by physicians and to dividing into 
medical groups. Biological age of heart is 
appraised, information of index of Robinson 
and indexes of heart-throbs is resulted. It is 
well-proven that in a basic medical group 
there are students which need enhanceable 
attention from the side of teacher.

Ключові слова:
трагедія, причина, серце, недо-
статність, контроль, показники, 
тиск, індекси, оцінка, норма, вік, 
група.
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индексы, оценка, норма, возраст, группа.

tragedy, cause, heart, insufficiency, 
control, indexes, pressure, index, norm, 
age, group.

Вступ.1

Сьогодні, як ніколи актуально, перед викладачами 
фізичного виховання, вчителями фізичної культури та 
тренерами з видів спорту стоїть проблема контролю 
за станом серцево-судинної системи організму учнів, 
студентів, спортсменів. Уже в цьому навчальному році 
менше, ніж за місяць на уроках фізкультури померло 
3 дітей. У кожному з трьох випадків причиною була 
гостра серцева недостатність. А за останні 6 років в 
Україні сталося 13 випадків зі смертельним наслідком 
під час навчального процесу з фізкультури. Аналізую-
чи причини, що призвели до трагедії, з’ясувалося, що 
лише в одному випадку причиною смерті стало трав-
мування. 12 випадків – це наслідок серцево-судинних 
захворювань дітей (http://nealth.unian.net) [1]. За кож-
ною трагедією стоїть обвинувачення викладачеві, 
директору, медпрацівнику, далі – довге розбирання, 
судовий процес, вирок у вигляді позбавлення волі 
(як правило – викладачеві фізкультури ). Поділяючи 
думку тих фахівців (лікарів, освітян), які вважають, 
що зовсім не отримане на уроці фізкультури наван-
таження стало причиною смерті дітей (http://nealth.
unian.net; http://revolution.allbest.ru/sport/00110255_0.
htm; http://www.caritas-ua.org/index.php; http://www.
wumdieta.ru) [1, 4], ми все ж вважаємо, що додатко-
вий контроль за станом серцево-судинної системи 
організму студентів, який може здійснити викладач, 
не тільки не завадить, а, можливо, в окремому випад-
ку, допоможе запобігти трагедії. Якщо погодитись із 
тим, що медогляди дітей та абітурієнтів у більшості 
випадків – просто формальність, то на викладача фі-
зичної культури покладається вся відповідальність за 
здоров’я підопічних на своєму уроці. Звичайно, про-
© Чертановський П.М., 2012

стим контролем частоти серцевих скорочень (ЧСС) на 
початку уроку багато не виявиш, а ось дослідження 
артеріального тиску (АТ), адаптаційного потенціалу 
(АП), розрахунки «серцевих» індексів та ін. допо-
внять картину. Ці дослідження, проведені хоча б на 
початку та в кінці семестрів, на нашу думку ( з позиції 
власної багатолітньої практики), досить інформатив-
ні, а в теперішніх умовах просто стратегічні. 

 Для оцінки стану та функціонування серцево-
судинної системи пропонується чимало доступних 
викладачеві та вчителеві методик та індексів: індекс 
Кердо, індекс Робінсона, тест моторно-кардіальної 
кореляції (Булич Е., Муравов І., 2004), методика За-
пісочного, методика оцінки біологічного віку серця 
тощо. Спільне у цих методиках те, що в основу кож-
ного методу дослідження покладено показники арте-
ріального тиску та частоти серцевих скорочень. Без їх 
дослідження ні розрахунки індексів, ні оцінка роботи 
серця та серцево-судинної системи в цілому неможли-
ві. Зважаючи на таку вагомість цих показників, вважа-
ємо власні дослідження досить актуальними. 

 Окрім цього, для обраної нами вікової групи – сту-
дентства – проблема захворювання органів серцево-
судинної системи актуальна ще й тим, що при переході 
підлітка до вікової групи 15–17 років показник захво-
рюваності на серцево-судинні захворювання різко 
зростає ( у сім разів), порівняно із 14-річними [http://
www.caritas-ua.org/index.php]. При цьому дослідника-
ми [2] у більш, ніж 40% студентів виявлено спадкову 
схильність до серцево-судинних захворювань. 

 Отже, значна розповсюдженість серцево-судинних 
захворювань серед українців молодого віку, зростаю-
ча з кожним роком кількість смертельних випадків на 
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уроках фізкультури від серцево-судинної недостат-
ності, як наслідок – вимога захистити викладача і сту-
дента від фатальних випадків на заняттях – зумовлю-
ють актуальність нашого дослідження. 

Роботу виконано на кафедрі фізичного виховання 
Кременчуцького національного університету згідно 
плану наукових досліджень на 2011 – 2012 н. р. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оцінка функціонування осно-

вних показників серцево-судинної системи організму.
Завдання дослідження:

вивчити стан проблеми за даними літературних та • 
інтернет-джерел;
дослідити особливості функціонування серцево-• 
судинної системи у юнаків секції волейболу;
розрахувати порівняти належні та фактичні показ-• 
ники артеріального тиску; 
провести оцінку роботи серцево-судинної системи • 
за індексами та віковими стандартами;
вивчити структуру досліджуваної групи за біологіч-• 
ним віком серця;
за результатами досліджень розробити практичні • 
рекомендації до занять для студента та викладача.

 Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел, антропометричні вимірювання (довжини тіла, 
ваги, околу зап’ястя); вимірювання артеріального тис-
ку методом Короткова; метод визначення біологічного 
віку серця, оцінка роботи серця за індексом Робінсо-
на, методи математичної статистики.

 Організація та методи дослідження. В дослі-
дженнях прийняли участь 40 юнаків, які відносяться 
до основної медичної групи, відвідують секцію волей-
болу, не пропускають занять з фізичного виховання. 
Дослідження проведено у вересні 2011 року. Показ-
ник АТ досліджувався двічі – з перервою у два тижні. 
Для порівняння використано результати досліджень 
викладачів кафедри, що вивчали ті ж показники у ді-
вчат у той же період. 

Результати дослідження.
В наукових джерелах, починаючи із шкільних по-

сібників біології, предостатньо відомостей про будову 
та принципи функціонування серцево-судинної систе-
ми організму. Здавалося б, при цьому людина і знає 
як, і здатна в певній, звичайно, мірі контролювати її 
роботу, а, значить, запобігати патологіям і уникати 
передчасної смерті внаслідок серцево-судинних за-
хворювань. Однак, насправді, із серцево-судинними 
патологіями пов’язана найсумніша статистика. 

 Проведений нами аналіз статистичних джерел за 
останні 6 років виявив наступне:

За даними Світової федерації серця, від кардіоло-• 
гічних хвороб потерпає більше людей, ніж від раку, 
СНІДу, туберкульозу разом узятих [1].
Майже половина населення України (приблизно 22 • 
мільйони) страждає від серцево-судинних захворю-
вань [7]. 
Щороку в Україні виникає приблизно 50 тисяч но-• 
вих випадків гострого інфаркту міокарду і понад 
110 тисяч інсультів [http://nealth.unian.net; http://
www.caritas-ua.org/index.php]. 

Показник смертності від серцевих захворювань в • 
Україні сягає 64 % , і є одним із найвищих у сві-
ті (http://revolution.allbest.ru/sport/00110255_0.htm; 
http://www.wumdieta.ru) [7].
Хвороби системи кровообігу в Україні на сьогодні є • 
основною причиною передчасної смертності насе-
лення. Зовнішні причини і новоутворення посідають 
відповідно друге та третє місця [http://nealth.unian.
net].
Кожне десяте звернення представника дорослого • 
населення України за медичною допомогою викли-
кано саме серцево–судинною патологією. 

 Проблема функціонального стану учнівської та 
студентської молоді, смертей на уроках фізичної куль-
тури, змісту самих уроків фізкультури і принципу 
розподілу дітей на медичні групи гостро піднімається 
в друкованих працях та інтерв’ю, фігурує у чималій 
кількості інтернет-публікацій [ 1, 3, 6]. 

Практично у всіх вивчених нами роботах – як ві-
тчизняних, так і зарубіжних – приводиться сумна 
статистика ВООЗ та національних закладів охорони 
здоров’я про «омолодження» серцево-судинних за-
хворювань (http://www.wumdieta.ru) [7]. Серед при-
чин такого явища називаються:

спадкові фактори: 41,3 студентів мають спадкову • 
схильність до ССЗ [ 2].
якість харчування (оцінюється як незадовільна). • 
спосіб життя (тотальна гіподинамія). • 

У публікаціях фахівців галузі фізичного вихован-
ня та спорту останньому фактору надається сумна 
«перевага». Відсутність необхідного об’єму рухової 
активності призводить як до гіпертонії, так і до гі-
потонії. Остання у багатьох роботах називається ви-
ключно хворобою «способу життя». Російські автори, 
підтверджуючи негативний вплив гіподинамії на стан 
серцево-судинної та кістково-мязової систем студент-
ської молоді, звертають увагу на наступне: вперше за 
40 років лікарі зіштовхнулися з проблемою гіпотро-
фії юнаків призовного віку [http://revolution.allbest.ru/
sport/00110255_0.htm].

 Викладачами ВНЗ України, які досліджували стан 
серцево-судинної системи студентів 1 – 5 курсів, ви-
явлено: підвищений артеріальний тиск, стан прегі-
пертензії та гіпертензії [5, 6]. Як наслідок, у багатьох 
роботах вказується на нижчі за середні та низькі по-
казники індексу Робінсона, в основу якого покладе-
но ЧСС та АТ, загальний низький рівень фізичного 
здоров’я [2, 5, 6]. 

У дослідженнях адаптаційного потенціалу [5] 
підтверджено, що низький рівень функціонування 
серцево-судинної системи є тим фактором, який зумов-
лює низькі адаптивні здібності організму студентів. 

 Власний 20-річний досвід викладання дозволяє 
стверджувати, що нерідко лише на підставі дослі-
джень викладача фізичного виховання та його наполе-
гливих рекомендацій студент звертався до кардіолога 
чи терапевта, а ті виявляли захворювання чи патоло-
гії серцево-судинної системи. Було й навпаки – лише 
за результатами проби Руфьє, студента відносили до 
спеціальної медичної групи чи забороняли займатись 
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спортом, а дослідження викладача (та ж сама проба 
Руфьє, проведена повторно декілька раз) спростову-
вали цей висновок лікаря і вимагали від нього повтор-
ного дослідження та перерозподілу студента до осно-
вної групи. То ж, складно не визнавати актуальність 
таких досліджень – вони вкрай, стратегічно потрібні. 
До того ж, такі дослідження прості у організації та 
розрахунках, не потребують додаткових спеціальних 
знань та умінь від викладача, а студентові прививають 
звичку постійно контролювати власні показники арте-
ріального тиску, ЧСС.

Серцево-судинна система організму несе найпо-
тужніше навантаження в організмі. За даними різних 
авторів серце перекачує від 7 600 до 15 000 л. За добу 
воно скорочується навіть у спокійному стані понад 
100 000 разів, 35 мільйонів разів у рік й понад 2,5 мі-
льярдів раз у середньому за життя. Під час кожного 
скорочення серце викидає кров до аорти із силою, яка 
здатна підняти стовпчик крові на 1,5 м [http://www.
wumdieta.ru]. В наших дослідженнях частота серцевих 
скорочень була першим функціональним показником, 
який вивчався. В середньому у студентів вона скла-
дає близько 67 уд/хв . Один зі студентів потребує до-
даткового контролю з приводу ЧСС на рівні 88 уд/хв. 
(протягом двох тижнів). Якщо використати показник 
ЧСС для оцінки біологічного віку серця, то матимемо 
наступний розподіл (табл.1). З цієї таблиці видно, що 

лише 30% юнаків перебувають у межах відповідного 
(паспортному) біологічного віку. Інші – 70% мають 
зношене серце (табл.1) 

Для порівняння ми використали дані, отримані ви-
кладачами нашої кафедри, які досліджували аналогіч-
ні показники у дівчат (Сердюк І.В., 2011) (табл. 2).

Наступним досліджуваним показником був артері-
альний тиск. Ми виявили, що:

АТ систолічний в середньому складає 110 мм. рт. ст.;• 
АТ діастолічний відповідно – 70 мм. рт. ст.;• 
АТ пульсовий (як різниця між систолічним та діа-• 
столічним)– 40 мм.рт.ст. 

За середніми показниками ЧСС та АТ студенти 
обох досліджуваних груп не викликають занепоко-
єння і можуть отримувати фізичне навантаження в 
основній медичній групі. Отримані середні показни-
ки є такими, що відповідають віковим нормам. Однак 
знову, як у випадку з ЧСС, за цілком благополучними 
середніми показниками існують такі індивідуальні, 
що потребують уваги. Так, у досліджуваних групах 2 
чоловіки мають АТ систолічний на рівні 140 мм. рт. с 
т., що є ознакою прегіпертензії. У 8 чоловік систоліч-
ний тиск не перевищував 90 мм. рт. ст., це є ознакою 
гіпотензії. У 12 чоловік діастолічний тиск перебуває 
на рівні 60 мм.рт.ст. У 4-х чоловік різниця між систо-
лічним та діастолічним АТ становить 20 одиниць, тоді 
як бажаною величиною є 40 – 50 мм.рт.ст. Важливо 

Таблиця 1
Розподіл юнаків за показником біологічного віку серця (n = 40)

ЧСС, уд/хв  БВ серця, років Кількість
Чол. %

60 20 12 30
65 30 14 35
70 40 8 20
75 50 6 15

 
Таблиця 3

Оцінка роботи серця за індексом Робінсона (n=40)

Рівень Чол. %

Високий 19 47,5

Вищий за середній 11 27,5

Середній 8 20

Нижчий за середній 2 5

Низький 0 0

Таблиця 2
Порівняльний аналіз біологічного віку серця у юнаків та дівчат,  які навчаються в КНУ

Показник Статистична характе-
ристика

Дівчата (n = 40)
(за Сердюк І.В., 2011)

Юнаки (n = 40) (власні 
дослідження, 2011) 

Паспортний вік, 
років 

х 18,5 19,3
S 1,9 1,40

Біологіч. вік серця, 
років

х 41,0 32,0
S 13,3 10,43
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зауважити, у кожному із вище названих випадків сту-
денти не мали поняття про порушення вікових норм 
АТ та ЧСС. 

Дослідження індексу Робінсона дозволили нам 
виділити в академічних групах тих студентів, які ма-
ють «безпечний рівень» і тих, які потребують підви-
щеної уваги до стану серцево-судинної системи. У 
наших дослідженнях таких є 2 чоловіки (5 %). Це ті 
студенти, яких за даними медичних обстежень, ліка-
рі віднесли до основної медичної групи, і які, згідно 
цього, не потребують обмежень на заняттях з фізич-
ного виховання. Але нашими дослідженнями виявле-
но протилежне. 

 Висновки.
Чимала кількість трагічних випадків на уроках 

фізкультури, причиною яких стала серцева недостат-
ність, викликала потребу у додаткових досліджен-

нях показників серцево-судинної системи. Наші до-
слідження, проведені вже після медичного огляду та 
поділу на медичні групи, виявили в основній групі 
студентів, у яких показники роботи серцево-судинної 
системи не відповідають віковим нормам і вимогам 
«безпечного рівня здоров’я» [1]. Так, не зважаючи 
на задовільний середній показник ЧСС (67 уд/хв), у 
6 студентів ЧСС вища за 70 уд/хв, у одного студента 
– 88 уд/хв, 2 чоловіки мають АТ систолічний на рівні 
140 мм, за індексом Робінсона 10 чоловік знаходяться 
нижче «безпечного» рівня. Таким чином, наші дослі-
дження дозволили виділити в групі юнаків, яких до-
цільно направити на додаткове дослідження. 

 Подальші дослідження планується спрямувати на 
вивчення компенсаторно-пристосувальних механізмів 
та оцінку адаптаційного потенціалу у студентів.
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Физическая реабилитация лиц, пострадавших  
от травматического шока, в условиях стационара 

(доклиническая практика)
Шевченко1 Н.И., Зайцев2 В.П., Манучарян2 С.В., Прусик Кристоф3

1Харьковская городская клиническая больница скорой неотложной  
медицинской  помощи им. проф. А.И. Мещанинова 

2Харьковская государственная академия физической культуры 
3Академия физического воспитания и спорта, Гданськ, Польша

Аннотации:
Цель исследования – определить 
роль и значение лечебной физиче-
ской культуры при проведении фи-
зической реабилитации пациентов, 
перенесших травматический шок. 
Представлена классификация и кли-
ническая картина травматического 
шока. Показаны методические под-
ходы при проведении лечебной фи-
зической культуры для пациентов. 
Рекомендованы физические упраж-
нения, естественные факторы приро-
ды, двигательные режимы, массаж. 
Среди форм занятий рекомендована 
утренняя гигиеническая гимнастика, 
лечебная гимнастика, тренировоч-
ная ходьба по ступенькам лестницы 
на этажи, дозированная лечебная 
ходьба по палате.

Шевченко Н.І., Зайцев В.П., Мануча-
рян С.В., Прусик Кристоф. Фізична 
реабілітація осіб, постраждалих 
від травматичного шоку, в умовах 
стаціонару (доклінічна практика). 
Мета дослідження – визначити роль і 
значення лікувальної фізичної культу-
ри при проведенні фізичної реабілітації 
пацієнтів, перенесших травматич-
ний шок. Представлена класифікація 
і клінічна картина травматичного 
шоку. Показані методичні підходи при 
проведенні лікувальної фізичної культу-
ри для пацієнтів. Рекомендовані фізичні 
вправи, природні чинники природи, 
рухові режими, масаж. Серед форм за-
нять рекомендована уранішня гігієнічна 
гімнастика, лікувальна гімнастика, трену-
вальна ходьба.

Shevchenko N.I., Zaytzev V.P., 
Manucharyan S.V., Prusik Krzysztof. 
Physical rehabilitation of person, injured 
from traumatic shock, in the conditions 
of permanent establishment. Research 
aim – to determine a role and value of 
curative physical culture during realization 
of physical rehabilitation of patients 
carrying traumatic shock. Classification 
and clinical picture of traumatic shock is 
presented. Methodical approaches during 
realization of curative physical culture for 
patients are shown. Physical exercises, 
natural factors of nature, motive modes, 
massage are recommended. Among the 
forms of employments a morning hygienical 
gymnastics, curative gymnastics, training 
walking is recommended.

Ключевые слова:
шок, травма, реабилитация, ста-
ционар, упражнения, ходьба.

шок, травма, реабілітація, стаціонар, 
вправи, ходьба.

shock, trauma, rehabilitation, hospital, 
exercises, walking.

Введение.1

Среди больных часто бытует такое выражение как 
«болевой шок», «смерть от болевого шока». И все же, 
что мы подразумеваем под понятием «шок» и какие его 
причины? Shock – удар, термин «шок», как симптом тя-
жёлой травмы, ввёл французский врач Ле Дран в начале 
ХVI века. Его нужно отличать от обморока и коллапса. 

Шок – это неадекватная реакция тканей из-за сни-
жения в них кровотока, или своеобразный нервно-
дистрофичский процесс, когда мощная афферентная 
импульсация поступает в центральную нервную си-
стему. Она возникает из-за четырех отдельных, но 
взаимосвязанных систем: сердца, объема циркулиру-
ющей крови, резистентности артериол (постнагрузка) 
и емкости венозного русла (преднагрузка). Развитию 
травматического шока способствует не столько абсо-
лютная величина кровопотери, сколько ее скорость. 
При быстрой кровопотере организм имеет меньше 
времени приспособиться и адаптироваться, например, 
ранение крупных артерий или механическая ампута-
ция конечности [1, 8].

По мнению В.К. Гостищева [2], шок – остро воз-
никшее критическое состояние организма с про-
грессирующей недостаточностью систем жизнеобе-
спечения, обусловленная острой недостаточностью 
кровообращения, микроциркуляции и гипоксией тка-
ней. Почти такой же формулировки придерживается и 
С.В. Петров [11].

Следует отметить, усугубляют развитие травма-
тического шока травмы с повреждениями жизненно 
© Шевченко Н.И., Зайцев В.П., Манучарян С.В.,  
    Прусик Кристоф, 2012

важных органов, например, ранение в грудную клет-
ку, переломы ребер с нарушением функции внешнего 
дыхания, черепно-мозговая травма. В таких случаях 
тяжесть шока определяется не величиной кровопо-
тери и не интенсивностью болевого синдрома, а ха-
рактером травмы и степенью сохранности функции 
важных органов. Резкое уменьшение объема цирку-
лирующей крови из-за быстрой и массивной крово- и 
плазмопотери ведет к тому, что у пострадавшего бы-
стро и сильно падает артериальное давление, ухудша-
ется снабжение тканей кислородом и питательными 
веществами, развивается тканевая гипоксия. А это 
приводит к тому, что из-за недополучения тканями 
кислорода в них накапливаются токсичные недоокис-
ленные продукты обмена веществ, развивается мета-
болический ацидоз, нарастает интоксикация, далее 
из-за недополучения глюкозы и других питательных 
веществ организму приходится переходить на «само-
обеспечение» – усиливается распад жиров и белковый 
катаболизм [2].

Работ по данной тематике очень и очень мало, а 
если имеются, то недостаточно раскрывают суть этой 
проблемы.

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

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Поставлена цель – определить роль и значение 

лечебной физической культуры при проведении фи-
зической реабилитации больных, перенесших травма-
тический шок, в условиях стационара. В связи с этим 
сформулированы задачи: 
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1. Изучить и проанализировать литературные источ-

ники по предложенной проблеме.
2. Раскрыть классификацию и клиническую картину 

травматического шока.
3. Разработать методические подходы при проведении 

лечебной физической культуры для больных, пере-
несших травматический шок, в процессе физиче-
ской реабилитации. 
На основании многолетнего клинического опыта 

авторов, изучения 305 историй болезни пострадав-
ших, медицинской и педагогической документации 
ХГКБСНМП им. А.И. Мещанинова и кафедры физи-
ческой реабилитации и здоровьесберегающих техно-
логий (2009-2011 г.г.), а также проведенного за ними  
наблюдения разработан комплекс реабилитационных 
мероприятий для больных, перенесших травматиче-
ских шок.  

Для этого применялись: медикаментозное лечение, 
диетическое питание, физиотерапевтические проце-
дуры, психотерапевтические методы лечения, фитоте-
рапия и лечебная физическая культура, но при стро-
гом соблюдении лечебного и двигательного режимов, 
при этом использовались врачебно-педагогические 
наблюдения, электрокардиография, пульсометрия, то-
нометрия и другие.

Работа выполнена по теме поискового плана кафе-
дры физической реабилитации и здоровьесберегаю-
щих технологий.

Результаты исследований.
При травматическом шоке, прежде всего, про-

водится неотложная медицинская помощь больно-
му, а потом – другие лечебно-профилактические 
мероприятия. Его причины являются, как отмечает  
В.К. Гостищев [2]: а) механическая травма (раны, 
переломы конечностей, сдавление тканей и др.);  
б) ожоговая травма (термические и химические ожо-
ги); в) низкая температура – холодовый шок; г) элек-
тротравма – электрический шок.

Пытаясь справиться с кровопотерей и стабилизи-
ровать артериальное давление (АД), организм реаги-
рует выбросом в кровь различных сосудосуживающих 
веществ (адреналин, норадреналин, дофамин, корти-
зол) и спазмом периферических сосудов. На какое-
то время это может стабилизировать АД на относи-
тельно «приемлемом» уровне, но дальше еще более 
ухудшает ситуацию со снабжением периферических 
тканей кислородом и питательными веществами. Она 
выливается в еще больший метаболический ацидоз, 
интоксикацию недоокисленными продуктами обмена 
веществ, катаболическим процессам в тканях. Проис-
ходит централизация кровообращения – сначала кро-
воснабжается головной мозг, сердце, легкие, при этом 
кожа, мышцы, органы брюшной полости недополуча-
ют кровь, что, в свою очередь, приводит к снижению 
клубочковой фильтрации мочи и ухудшению выдели-
тельной функции почек, вплоть до самого отсутствия 
мочи.

Спазм (сжатие) периферических сосудов и повы-
шение свертываемости крови, как реакцию на крово-
течение, способствует закупорке мелких спазмиро-

ванных сосудов (капилляров) крошечными тромбами 
(сгустками крови). А это еще больше усиливает про-
блемы с кровоснабжением периферических тканей 
и в дальнейшем вызывает интоксикацию всего ор-
ганизма. Попытки организма справиться с болью 
путем увеличения секреции эндорфинов приводят к 
дальнейшему падению артериального давления, раз-
витию заторможенности, вялости, анергии. Реакцией 
на снижение АД являются тахикардия, уменьшение 
ударного объема сердца и слабого наполнения пульса, 
вплоть до нитевидного или неопределяемого пульса 
на периферических артериях. Если пострадавшему не 
оказать вовремя помощь и соответствующее лечение, 
то исходом тяжелого шока бывает агония и смерть.

В случае сравнительно нетяжелого или средней 
тяжести шока в принципе возможно самовосстанов-
ление: на какой-то стадии «раскрутка» шока может 
приостановиться, а в дальнейшем состояние стабили-
зируется, организм адаптируется и начнется восста-
новление. Но на это нельзя полагаться, так как разви-
тие шокового состояния любой степени само по себе 
свидетельствует о срыве адаптации, а тяжесть трав-
мы превысила компенсаторные возможности данного 
конкретного организма [2, 11].

По времени возникновения различают шок пер-
вичный и вторичный. Первичный развивается сразу 
после поражения или в ближайший отрезок време-
ни – приблизительно через 1-2 часа. Такой шок по-
страдавший получает непосредственно в результате 
травмы. Вторичный шок возникает спустя 4-24 часа 
после травмы и даже позже, иногда в результате до-
полнительной травматизации пострадавшего – при 
транспортировке, охлаждении, возобновившемся кро-
вотечении, перетяжке конечности жгутом, от грубых 
манипуляций во время оказания медицинской помо-
щи и другие факторы. 

Травматический шок имеет фазовое течение.  
В эриктильной фазе пострадавший находится в созна-
нии, но у него отмечается двигательное и речевое воз-
буждение, нередко выражена реакция на боль. Кожа 
лица и видимые слизистые гиперемированы, иногда 
кожа бледная,  дыхание учащено, пульс в пределах 
нормы, иногда даже замедлен, удовлетворительного 
наполнения и напряжения. АД не снижено, либо не-
сколько повышено. Эриктильная фаза кратковремен-
ная и часто длиться лишь несколько минут, быстро пе-
реходит в торпидную фазу. Из-за этого эриктильную 
фазу нередко не выявляют.

В торпидной фазе пострадавший заторможен, со-
знание, как правило, у него сохранено. А это, в таком 
случае, свидетельствует о сравнительно удовлетво-
рительном кровоснабжении мозга на фоне тяжелых 
общих расстройств гемодинамики.  На первый план 
выступает психическое угнетение, безучастное от-
ношение пораженного к окружающей обстановке, 
отсутствие или резкое снижение реакции на боль. У 
него заострившиеся черты лица и бледная кожа. Тем-
пература тела понижена, кожа – холодная и в тяжелых 
случаях покрыта липким потом. Дыхание – частое, 
поверхностное, пульс учащен, слабого наполнения и 
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напряжения, показатели максимального, минималь-
ного и пульсового артериального давления снижены, 
выраженная тахикардия, могут наблюдаться судороги, 
а подкожные вены спавшиеся. У больного отмечаются 
жажда, рвота, олигурия или непроизвольное выделе-
ние мочи и кала. На вопросы он не отвечает, говорит 
едва слышно, глаза тускнеют, теряют блеск, выглядят 
запавшими, зрачки расширены, взгляд неподвижен 
или устремлен вдаль, появляются тени под глазами. 
Наблюдается развитие синдрома «шоковой почки»: 
несмотря на жажду и обильное питье у больного мало 
мочи, которая сильно концентрированна и темная, а 
при тяжелом шоке её вообще может не быть.

Синдром «шокового легкого» – учащенное дыха-
ние, интенсивная работа легких, снабжающих тканей 
кислородом, остается неэффективной из-за спазма со-
судов и низкого уровня гемоглобина в крови. В орга-
низме отмечаются нарушения работы печени, так как 
она недополучает кровь и испытывает кислородное 
голодание. Если больной выживает, то через несколь-
ко дней у него может появиться легкая желтушность 
кожных покровов из-за повышения уровня в крови 
билирубина и нарушения билирубинсвязывающей 
функции печени. Выраженность тех или иных сим-
птомов при шоке во многом определяется  локализа-
цией и характером повреждения.

В зависимости от тяжести состояния пострадав-
ших клинически принято различать  четыре степени 
торпидного шока. 

Шок 1-й степени (легкий). Общее состояние по-
страдавшего удовлетворительное, заторможенность 
выражена слабо, пульс 90-100 ударов в минуту, удо-
влетворительного наполнения. Систолическое АД 
– 95-100 мм рт.ст. или несколько выше. Температура 
тела – нормальная, либо незначительно снижена. Кро-
вопотеря – 15-25% от объема циркулирующей крови 
(ОЦК). Прогноз благоприятный. Противошоковая 
терапия, даже самая простая, быстро дает хороший 
эффект. Если медицинская помощь не оказана, либо 
сопряжена дополнительной травматизацией постра-
давшего, шок 1-й степени может перейти в более тя-
желую форму.

Шок 2-й степени (средней тяжести). У пострадав-
шего отчетливо выражена заторможенность, наблю-
дается бледность кожи и падение температуры тела. 
Систолическое АД – 90-75 мм рт.ст., пульс – 110-130 
ударов в минуту, слабого наполнения и напряжения, 
неровный, дыхание учащенное, поверхностное. Кро-
вопотеря – 25-30% от ОЦК. Прогноз серьезный. Спа-
сение жизни пораженного возможно лишь при без-
отлагательном и энергичном проведении довольно 
длительной комплексной противошоковой терапии: 
от нескольких часов до суток и даже более.

Шок 3-й степени (тяжелый). Общее состояние по-
страдавшего – тяжелое, заторможенность резко выра-
жена, температура тела снижена, систолическое АД 
– ниже 75 мм рт.ст., пульс – 120-160 ударов в минуту, 
очень слабого наполнения (несчитываемый). Кровопо-
теря – более 30% от ОЦК. Прогноз очень серьезный. 
При запоздалой медицинской помощи развиваются 

необратимые формы шока, при которых самая энер-
гичная терапия оказывается неэффективной. Наличие 
необратимого шока можно констатировать в тех слу-
чаях, когда при отсутствии кровотечения длительное 
проведение всего комплекса противошоковых меро-
приятий не обеспечило повышения АД выше крити-
ческого уровня.

Шок 4-й степени (предагональное состояние). Об-
щее состояние пострадавшего крайне тяжелое: выра-
жена адинамия, безучастность, кожа и слизистые обо-
лочки холодные, бледно-серые с землистым оттенком 
и мраморным рисунком, АД не определяется, пульс на 
лучевых артериях не выявляется, наблюдается слабая 
пульсация крупных сосудов (сонная, бедренная ар-
терии), дыхание поверхностное, редкое. Отмечается 
анурия или олигурия. При этом состояние микроцир-
куляции характеризуется парезом периферических 
сосудов, а клинически – проявляется повышением 
кровоточивости тканей. Кровопотеря достигает более 
50% от ОЦК.

В клинической картине травматического шока от-
ражаются специфические особенности отдельных ви-
дов травм. При тяжелых ранениях и травмах груди, 
например, наблюдаются психомоторное возбуждение, 
страх смерти, гипертонус скелетных мышц, кратков-
ременный подъем АД сменяется быстрым его паде-
нием. При черепно-мозговой травме прослеживается 
тенденция в артериальной гипертензии, маскирующей 
клиническую картину гипоциркуляции и травматиче-
ского шока. При внутрибрюшных повреждениях на 
течение травматического шока вскоре наслаиваются 
симптомы развивающегося перитонита. В этих случа-
ях наибольшее значение имеет раннее обезболивание 
и транспортная иммобилизация пострадавшего, ко-
торого в состоянии травматического шока лечат ком-
плексным применением ряда средств, направленных 
на ликвидацию расстройства жизненно важных функ-
ций организма. Для выполнения вышеизложенных 
действий необходимы следующие мероприятия:
1. Остановить кровотечение: прижать пальцем крово-

точащий крупный сосуд выше места повреждения, 
наложить давящую повязку (при венозном или ка-
пиллярном кровотечении) или жгут (при артери-
альном кровотечении), затампонировать открытую 
рану с 3% перекисью водорода или гемостатиче-
ской губкой. Не нужно, будучи неспециалистом, 
пытаться извлекать нож, осколок и т.п.[7] Мани-
пуляции такого рода могут вызвать кровотечение, 
боль и усугубить шок. Нельзя вправлять на место, 
выпавшие наружу, внутренние органы (петли ки-
шечника, сальник и т.д.). На выпавшие части ре-
комендуется наложить чистую антисептическую 
ткань и постоянно ее смачивать, чтобы внутренно-
сти не высохли.

2. Укрыть больного, не закрывая лицо, в холодную по-
году, но не перегревать (оптимальная температура 
воздуха +25 С) и как можно быстрее доставить в 
теплое помещение или обогреваемый салон маши-
ны. Очень важно  обильно поить больного малень-
кими глотками: лучше это делать с ложки, поить 
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надо больше, чем больной хочет или сам просит. 
Такие мероприятия надо проводить еще до разви-
тия жажды и признаков интоксикации – сухих губ 
и обложенности языка. Причем очень хорошо по-
могает не просто питьевая вода, а водно-солевой 
раствор. Допускается поить сладким крепким чаем 
или кофе, соком, компотом, минеральной водой или 
просто подсоленной до концентрации физраствора 
обычной водой. Нельзя ни в коем случае кормить 
и поить пострадавшего с любыми повреждениями 
брюшной полости. Если наблюдается ранение или 
травма живота, то ему разрешается только помочить 
губы влажным ватным тампоном. Не рекомендует-
ся давать есть и пить пострадавшему, с поврежде-
ниями головы и шеи, так как. может быть нарушена 
функция глотания. Нельзя ни в коем случае употре-
блять алкоголь, а также кормить больного, если он 
находится в бессознательном или полусознатель-
ном состоянии.

3. При наличии перелома или вывиха, конечность 
нужно тщательно иммобилизировать шиной или 
любыми подходящими средствами, чтобы умень-
шить боль и предупредить попадание в кровь мель-
чайших кусочков ткани, костного мозга, жировой 
ткани [2,3].

4. Больного с шоком необходимо транспортировать в 
ближайший стационар как можно быстрее. Одна-
ко, при этом соблюдать разумную осторожность и 
стараться не «трясти машину» по дороге, так как 
это может спровоцировать возобновление кровоте-
чения, усилить боль и усугубить шок. Нельзя пере-
кладывать больного без крайней необходимости, 
чтобы не причинять дополнительные страдания. 

5. По возможности следует обеспечить, доступное не-
специалисту, обезболивание: приложить к ране что-
нибудь холодное, дать 1-2 таблетки любого ненар-
котического анальгетика. Введение наркотических 
анальгетиков неспециалистами при шоке, помимо 
возможных юридических проблем, может быть 
просто опасным для больного: вызовет угнетение 
дыхания, дальнейшее падение АД или усиление вя-
лости и  заторможенности.

6. Нередко при травматическом шоке, уже по прибы-
тии в стационар, невозможно добиться устойчивой 
стабилизации функций без хирургической коррек-
ции опасных для жизни анатомических поврежде-
ний. К группе  высшей срочности относятся опера-
тивные вмешательства по поводу ранений сердца, 
крупных сосудов, когда наркоз и операция начина-
ются практически одновременно. Во вторую группу 
входят операции по поводу продолжающегося вну-
треннего кровотечения, когда 20-25 минут, необхо-
димые для операции, максимально используются 
анестезиологом для инфузии, коррекции ацидоза, 
предмедикации, введения в наркоз. Третью группу  
составляют наружные повреждения конечностей, 
тела, при которых с помощью различных методов 
временного гемостаза и консервативной терапии 
удается повысить систолическое АД до 90-100 мм 
рт.ст. в течение ближайшего часа. 

7. В больницу скорой неотложной медицинской по-
мощи нередко поступают больные после ДТП с 
различными множественными сочетанными трав-
мами. Это могут быть одновременно полученные 
скелетные и черепно-мозговые травмы, а также 
закрытые травмы грудной клетки и живота. Они 
обычно сопровождаются обильной кровопотерей, 
травматическим шоком 2-3-й степени, относящие-
ся к высшей группе срочности оперативных вмеша-
тельств. В этом случае необходимо одновременно 
с одним больным работать сразу  нескольким бри-
гадам хирургов и анестезиологов. Например, если 
пострадавший получил черепно-мозговую травму и 
открытое ранение живота, то обе операции необхо-
димо делать безотлагательно, но, вместе с тем, это 
может «добавить» кровопотерю и еще больше усу-
губить тяжелое состояние пострадавшего. Но ради  
спасения жизни больного врачи идут на этот риск 
– другого выхода обычно не бывает.

8. После проведения необходимых мероприятий по 
устранению угрозы жизни, больному назначает-
ся соответствующая медикаментозная терапия, а 
в дальнейшем, при стабильном состоянии ему до-
бавляется лечебная физическая культура. В основу 
данной неспецифической терапии  заложен мощ-
ный стимулятор жизненных функций организма 
с помощью дозированной физической нагрузки. 
Учитывая, что в данной ситуации сильно страдает, в 
первую очередь, сердечно-сосудистая, дыхательная 
и выделительные системы, значит  нужно ставить 
задачи: предупреждение возможных осложнений 
(тромбоэмболии, застойной пневмонии, почечной 
недостаточности); стимуляция процессов регенера-
ции (тренировка периферического кровообращения 
при щадящей нагрузке), и по возможности  создать 
у больного положительные эмоции.
В целом, состояние больного, как правило, оце-

нивается примерно на 2-4-е сутки после получения 
травмы. Оно может рассматриваться как стабильное, 
нестабильное, удовлетворительное, тяжелое, стабиль-
ное тяжелое и крайне тяжелое. Лечебная физическая 
культура назначается в обычных случаях больному с 
удовлетворительным и  в исключительных случаях 
при стабильно тяжелом состоянии (даже при отсут-
ствии сознания) то есть после ликвидации болевого 
синдрома и таких осложнений как: кардиогенный 
шок, отек легкого, тяжелые аритмии, острая почечная 
недостаточность.

В это период нужно назначать такие физические 
упражнения, которые положительно действуют на от-
дельные системы организма, прежде всего на систему 
дыхания и кровообращения. В этом плане И.И. Пархо-
тик [10] рекомендует диафрагмальное дыхание, а так-
же комплексы упражнений лечебной гимнастики для 
таза и нижних конечностей. Однако, применяя физи-
ческие упражнений нельзя не учитывать основные 
механизмы их лечебного действия. С этим связаны 
теоретическое обоснование и правильная трактовка 
лечебной гимнастики, как метода функциональной и 
патогенетической терапии в комплексном лечении са-
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мых разнообразных патологических процессов, раз-
вивающихся вследствие заболеваний.

Один из важнейших выводов современной физио-
логии заключается в том, что влияние физических 
упражнений на скелетную мышцу нельзя рассма-
тривать лишь как локальное воздействие. По своему 
физиологическому механизму физические упражне-
ния есть, прежде всего, проявление координирующей 
функции нервной системы. Увеличивая потоки им-
пульсов от рецепторов двигательного аппарата, дози-
рованные физические упражнения повышают тонус 
коры головного мозга и улучшают кортикальные ме-
ханизмы регуляции и координации, функции кровоо-
бращения, дыхания, обмена и другие [5]. Несмотря на 
то, что эти мысли ученые изложили около 30 лет на-
зад, они актуальны и в настоящее время.

При назначении больным занятий лечебной 
физической культурой необходимо учитывать 
организационно-методические основы реабилитации 
и принципы физической реабилитации в хирургии, 
травматологии и ортопедии [9, 11, 12, 13].

К противопоказаниям для ранней активизации 
таких больных относят: 1) наличие ЧСС свыше 100 
ударов в минуту; 2) систолическое АД меньше 90 
мм рт.ст.; 3) острая сердечная, дыхательная и почеч-
ная недостаточности; 4) опасность к возникновению 
кровотечений как наружных, так и внутренних. Необ-
ходимо избегать всяческого перенапряжения и переу-
томления больного во время процедуры, но и вместе с 
тем адаптировать его к дальнейшим нагрузкам, быто-
вым навыкам и самообслуживанию.

В двигательных режимах при данной проблеме  
принято выделять: строгий постельный, постельный, 
палатный и свободный. Многочисленные исследо-
вания показали, что лечебную физическую культуру 
целесообразно назначать уже на строго постельном 
режиме, чтобы больной как можно меньше страдал от 
гиподинамии.

На строгом постельном и постельном двигатель-
ных режимах упражнения выполняются лежа на спи-
не. Сначала дают упражнения для мелких суставных 
групп в медленном, а затем в среднем темпах, посте-
пенно их наращивая. Это делается для того, чтобы 
наладить кровообращение в мелких периферических 
сосудах. При несоблюдении этих указаний продукты 
распада, накопившиеся во время обильной крово-
потери в мелких сосудах не выводятся, что ведет к 
тромбообразованию, некрозу тканей и интоксикации 
организма. Затем переходят к средним суставам: дви-
жения выполняются в полном объеме в медленном, а 
затем в среднем темпе.

Упражнения в крупных суставах выполняются 
поочередно. Иногда при вынужденном длительном по-
ложении больного лежа на спине с опущенными вниз 
руками при полном объеме движений в плечевых суста-
вах у него появляются болезненные ощущения. В таком 
случае гимнастику необходимо выполнять с помощью 
инструктора: плавно, избегая резких и грубых действий, 
так как можно вызвать повторный болевой шок.

Во время занятий необходимо чередовать актив-

ные движения с пассивными, добавляя дыхательные 
упражнения без углубления дыхания, чтобы не вызвать 
брохноспазм. Постепенно пострадавшего обучают 
диафрагмальному дыханию, исключение составляет 
опасность возникновения внутреннего кровотечения. 
Также попеременно предлагаются упражнения на ста-
тические  напряжения и расслабления мышц нижних 
конечностей, движения ногами выполняются пооче-
редно, скользя стопами по постели. В дальнейшем, 
при расширении двигательных возможностей, боль-
ного обучают поворотам на бок, приподниманию 
таза, в случае, если нет скелетного вытяжения или 
гипсовой иммобилизации. Количество повторений 
для мелких мышечных групп – 4-6 раз, для средних и 
крупных – 2-4 раза. Между упражнениями обязатель-
ны паузы для отдыха. Продолжительность занятий – 
10-20 минут.

Если отсутствуют противопоказания и ограниче-
ния движения из-за различной иммобилизации, то 
через 1-2 дня занятие лечебной гимнастикой прово-
дится в положении сидя со свешенными ногами, раз-
решаются наклоны, повороты туловища по осям дви-
жений. Во время занятий увеличивается дозировка и 
темп выполнения упражнений: мелкие суставы и мы-
шечные группы – 8-10 раз, темп быстрый и средний, 
средние – 6-8 раз, темп тот же, крупные суставы и 
мышечные группы – 4-6 раз, темп средний.  Разреша-
ется поочередно поднимать ноги над постелью до 45о. 
Применяются упражнения на углубление и удлинение 
выдоха, темп медленный и средний. Продолжитель-
ность занятия – 15-17 минут.

При удовлетворительном состоянии больного 
переводят на палатный, а затем на свободный двига-
тельный режим. К предыдущему комплексу лечебной 
гимнастики добавляются упражнениям в исходном 
положении стоя. Можно рекомендовать повороты, не-
глубокие наклоны, полуприседы, избегая перенапря-
жения и переутомления. В первой части занятия при-
меняются исходные положения лежа, сидя, во второй 
части – сидя и стоя, в третьей – сидя. Продолжитель-
ность занятия – 15-20 мин.

Адекватность физической нагрузки возможностям 
больного контролируется по реакции ЧСС с построе-
нием графика интенсивности физической нагрузки. 
При постельном режиме учащение пульса не должно 
превышать 10-12 ударов в минуту от исходного уров-
ня; при палатном и свободном двигательных режимах 
ЧСС – не выше 100 ударов в минуту.

Выводы.
1. Травматический шок – это неспособность организ-

ма обеспечить  свои потребности при внезапном 
нарушении кровообращения.

2. Шок имеет две фазы – эриктильную и торпидную, у 
каждой из которых  свои клинические проявления.

3. Раннее назначение лечебной физической культу-
ры, если нет соответствующих противопоказаний, 
имеет положительный лечебный эффект, так как 
это мощный  стимулятор жизненных функций по-
средством физической нагрузки которую не может 
заменить ни одно лекарство.
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4. Назначение лечебной физической культуры должно 

включать  адекватные средства физической культу-
ры – физические упражнения, естественные факторы 
природы, двигательные режимы, массаж. Среди форм 
занятий рекомендуют утреннюю гигиеническую гим-
настику, лечебную гимнастику, тренировочную ходь-
бу по ступенькам лестницы на этажи, дозированную 

лечебную ходьбу по палате, коридору, в больничном 
сквере, вечернюю гигиеническую гимнастику. Мето-
ды занятий – индивидуальный и малогрупповой.
Дальнейшие исследования будут проводиться по 

проблемам физической реабилитации больных, нахо-
дящихся в критическом состоянии после перенесен-
ной операции.
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Postawy prozdrowotne u mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni
Jakub Grzegorz Adamczyk1,2, Przemysław Kowalski3, Dariusz Boguszewski1, 

Andrzej Ochal1, Marcin Siewierski2
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Annotation:
Adamchhuk Ja., Kovalsky P., 
Boguzhgevsky D., Ochal А., 
Siversky М. Attitudes toward the 
health of men that regularly occupy 
in a trainer hall. It is accepted to 
consider that by motivation for people 
that practice in a trainer hall is an 
improvement of health and original 
appearance. The aim of this research 
was to determine whether there is 
training by part of forming of positive 
attitude toward the health of men-
sportsmen-amateurs that occupy in a 
trainer hall. In research took part 100 
men that engage in the power training 
in one of three trainer halls of Warsaw. 
Investigational divided by two groups: 
50 persons that occupy in a trainer 
hall more than one year, but no more 
than 3 years (group A) and 50 persons 
that practice more than 3 (group B). 
It is well-proven that training positively 
influences on the emotional state of 
men. It was discovered at the same 
time, that than greater experience of 
sportsman-amateur, the considerably 
more often he used additions (including 
by a stimulant). There was no medical 
control in both groups. Positive 
influence of the power training shows 
that they can be the important element 
of prophylaxis and physiotherapy.

Адамчук Я., Ковальські П., 
Богущевскі Д., Охав А., Сіверскі 
М. Ставлення чоловіків до свого 
здоров'я, які регулярно займають-
ся в тренажерному залі. Прийнято 
вважати, що мотивацією для людей, 
які тренуються в тренажерному залі є 
поліпшення здоров'я і зовнішнього ви-
гляду. Метою цього дослідження було 
визначити, чи є тренування частиною 
формування позитивного ставлення 
до здоров'я чоловіків-спортсменів-
аматорів, які займаються в тренажерно-
му залі. У дослідженні приймало участь 
100 чоловіків, які займаються силовими 
тренуваннями в одному з трьох трена-
жерних залів Варшави. Досліджених 
ділили на дві групи: 50 чоловік, які за-
ймаються в тренажерному залі більш 
ніж один рік, але не більше за 3 роки 
(група А) і 50 чоловік,  які тренуються 
більш ніж 3 роки (група Б). Доведено, 
що тренування позитивно впливає 
на емоційний стан чоловіків. В той же 
час було виявлено, що, чим більший 
досвід спортсмена-аматора, тим знач-
но частіше він користувався добавками 
(у тому числі допінгом). У обох групах 
не було ніякого медичного контролю. 
Позитивний вплив силових тренувань 
показує, що вони можуть бути важливим 
елементом профілактики і фізіотерапії.

Адамчук Я.Г., Ковальськи П., Богущев-
ски Д., Охал А., Сивирски М. Отноше-
ния к здоровью мужчин, которые ре-
гулярно занимаются в тренажёрном 
зале. Принято считать, что мотивацией 
для людей, которые занимаются в тре-
нажерном зале является улучшение здо-
ровья и внешнего вида. Целью данного 
исследования было определить, являет-
ся ли тренировка частью формирования 
положительного отношения к здоровью 
мужчин-спортсменов-любителей, кото-
рые занимаются в тренажерном зале. В 
иccледовании принялo участие 100 муж-
чин, которые занимаются силовыми тре-
нировками в одном из трёх тренажерных 
залов Варшавы. Исследованных делили 
на две группы: 50 человек, которые за-
нимаются в тренажерном зале более чем 
один год, но не более 3х лет (группа А) и 
50 человек, которые тренируются более 
чем 3 года (группа Б). Доказано, что тре-
нировка положительно влияет на эмоцио-
нальное состояние мужчин. В то же время 
было обнаружено, что чем больший опыт 
спортсмена-любителя, тем значительно 
чаще он пользовался добавками (в том 
числе допингом). В обеих группах не было 
никакого медицинского контроля. Положи-
тельное влияние силовых тренировок по-
казывает, что они могут быть важным эле-
ментом профилактики и физиотерапии.

Key words:
healthy relation, force of muscles, 
training, men.

здорове ставлення, сила м’язів, тре-
нування, мужчини.

здоровое отношение, сила мышц, трени-
ровка, мужчины.

Wstęp1

W ostatnich latach trening na siłowni stał się popularną 
formą aktywności ruchowej. Dzieje się tak z powodu 
ogólnej dostępności fitness klubów i siłowni oraz 
stosunkowo niedużych kosztów treningu. W społeczeństwie 
panuje jednak dość negatywny stereotyp dotyczący osób 
trenujących na siłowni. Uważa się, że znaczna część 
ćwiczących główny akcent kładzie na zmianę sylwetki 
swojego cała i poprawę umięśnienia, przez co trening 
siłowy zamiast być środkiem w dążeniu do poprawy 
zdrowia, staje się celem samym w sobie [1, 2].

Piśmiennictwo podejmuje problematykę treningu 
siłowego, jednak przede wszystkim rozpatrując ją 
punktu widzenia stosowania środków dopingujących i 
suplementacji [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Trudno natomiast znaleźć 
pozycje zajmujące się postawami prozdrowotnymi wśród 
osób uprawiających amatorsko sporty siłowe.

Właściwe zachowania zdrowotne mogą stanowić 
decydujący element poprawy stanu zdrowia jednostki, 
a w związku z tym i populacji [7, 8].  Kształtowanie 
prozdrowotnego stylu życia powinno odbywać się na 
wszystkich szczeblach edukacji zarówno przez ośrodki 
kształcenia jak i przez rodziców, co niestety jest w wielu 
przypadkach zaniedbywane [7, 9, 10, 11]. 
© Jakub Grzegorz Adamczyk, Przemysław Kowalski, Dariusz 
    Boguszewski, Andrzej Ochal, Marcin Siewierski, 2012

Właściwie zaplanowana i kierowana aktywność 
fizyczna ma szczególne znaczenie w promocji zdrowia, 
ponieważ jest ona racjonalnym wyborem człowieka, 
którego wynikiem jest ukształtowanie świadomych postaw 
proaktywnych i w efekcie tworzy zdrowy styl życia [12, 
13]. W krajach wysokorozwiniętych sport amatorski 
i rekreacja są sposobem spędzania wolnego czasu. 
Dzięki temu czas przeznaczony na inne działania (także 
niekorzystne) w ciągu dnia ulega skróceniu, co często 
pozwala wyeliminować niekorzystne, antyzdrowotne 
zachowania jednostki [7]. 

Współczesne tempo życia wymusza utrzymanie 
„hipersprawności”. Nie tylko psychiczno-emocjonalnej, 
ale także fizycznej. Ważne jest także, by człowiek był jak 
najdłużej jednostką aktywną społecznie [14]. Ważny w 
tym procesie jest systematyczny trening siłowy z małymi 
ciężarami. Badania Stefaniaka dowodzą, że wpływa on 
pozytywnie na poziom sprawności fizycznej i psychicznej 
osób po 50 roku życia, a nawet poprawia niektóre 
parametry funkcji poznawczych oraz stan zdrowia i 
jakość życia codziennego [14]. Dowiedziono również, 
że niezależnie od wieku odpowiedni trening fizyczny 
powoduje w organizmie zmiany przystosowawcze o 
wielkościach zbliżonych do tych, które zachodzą u 
osobników młodych. Istotnego polepszenia wskaźników 
zdolności poznawczych mierzonych po roku od 
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rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych, w stosunku do wartości 
przed rozpoczęciem dowiódł m.in. Rezner [15].

Dzisiejszy trening siłowy to nie tylko kulturystyka, ale 
także inne dyscypliny sportu. Trening siłowy podnosi siłę 
mięśniową organizmu, buduje sylwetkę ciała oraz podnosi 
ogólną sprawność ruchową. Odpowiednio dostosowane 
do wieku kształtowanie tężyzny fizycznej ma kluczowe 
znaczenie dla późniejszego rozwoju oraz zachowania 
dobrego stanu zdrowia. Ćwiczenia siłowe to sport dla 
wszystkich, dlatego w ostatnich latach cieszy się tak dużą 
popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. 
Kształtuje nie tylko sylwetkę, ale także postawy [14, 16].

Celem niniejszej pracy było 
określenie zachowań i nawyków pro  
i antyzdrowotnych u mężczyzn ćwiczących na siłowni co 
najmniej od 12 miesięcy.

Materiał i metody
Do badania zaproszono 100 losowo wybranych 

mężczyzn uczęszczających na jedną z trzech warszawskich 
siłowni: OSiR Siennicka, OSiR Saska lub Fitness Klub 
Zdrofit. Ćwiczących podzielono na dwie grupy jako 
kryterium przyjmując staż treningowy.

Grupę A stanowiło 50 osób trenujących powyżej 
jednego roku i nie dłużej niż trzy lata. Na grupę B 
składało się 50 mężczyzn ćwiczących co najmniej trzy 
lata. Charakterystykę grup treningowych przedstawiono 
w tabeli 1.

Badanie dotyczące postaw prozdrowotnych 
mężczyzn regularnie ćwiczących  
na siłowni zostało przeprowadzone autorskim, specjalnie 
przygotowanym kwestionariuszem ankietowym, 
składającym się z 40 zamkniętych pytań. Część 
pierwsza dotyczyła informacji ogólnych na temat 
badanych mężczyzn: wieku, masy i wzrostu ciała, stażu, 
częstotliwości oraz czasu treningu, źródła wiedzy na temat 
treningu, a także czy ankietowani uprawiają rekreacyjnie 
jakąś inna dyscyplinę sportu.

Część druga odnosiła się do stosowanej diety oraz 
suplementacji: rodzaju diety, liczby i częstotliwości 
spożywanych posiłków, motywacje do zażywania 
suplementów, wiedzy na temat stosowanych suplementów 
i dopingu, świadomości szkodliwości wspomagania 
farmakologicznego.

Część trzecia miała na celu określenie: samooceny 
zdrowia i sprawności fizycznej, częstotliwości odnoszonych 
urazów na siłowni, konieczności korzystania z opieki 
medycznej, długości snu na dobę oraz stosowania używek.

Część czwarta dotycząca samooceny składała się z 
pytań o: ocenę swojego życia, wyglądu, wpływu treningu 
oporowego na jakość życia oraz atrakcyjność dla płci 
przeciwnej.

Wyniki przedstawiono za pomocą średnich 
arytmetycznych. Zróżnicowanie opinii pomiędzy grupami 
wykorzystano test Chi-kwadrat. Jako istotne statystycznie 
przyjęto wartości na poziomie p≤0,05. Obliczenia 
sporządzono przy użyciu programu Microsoft Excel. 
Analizę statystyczną wykonano na bazie programu SPSS.

Wyniki 
Wyniki badań udowodniły, że zarówno osoby trenujące 

powyżej, jak i poniżej trzech lat, swoją wiedzę na temat 

treningu uzyskują głównie z niefachowych źródeł. 
Grupa A tylko w 30% wiadomości o sposobie ćwiczenia 
uzyskuje od trenera lub ze specjalistycznych książek 
i czasopism. W grupie B odsetek ten wzrósł do 34%, 
głównie za sprawą większego zainteresowania literaturą 
przedmiotową. Co ciekawe pięć osób ćwiczących ponad 
trzy lata odpowiedziało, że „po prostu to wie” (ryc. 1).

Znamiennie statystycznie częściej (94%) suplementację 
stosują osoby dłużej trenujące. Zaledwie 6% z nich 
stwierdziło, że nie zażywa środków farmaceutycznych 
(tzw. „odżywek”) by poprawić swoich osiągnięć. Wśród 
respondentów grupy A mimo stosunkowo krótkiego 
stażu treningowego aż 62% osób miało styczność z tzw. 
„odżywkami”.

Wiedza na temat suplementów, podobnie jak wiedza 
na temat treningu przez 66% z grupy osób trenujących 
ponad 3 lata zdobywana była z internetu oraz na zasadzie 
wymiany doświadczeń ze współćwiczącymi. Ponadto 2 
osoby odpowiedziały, że wiedzę posiadają z „własnego 
doświadczenia”. Osoby trenujące poniżej trzech wskazały  
w większym stopniu na trenerów, z których doświadczenia 
korzystało 24% z nich. 

Pomimo powszechnego stosowania wspomagania 
farmakologicznego wśród osób ćwiczących ponad 
trzy lata, o jego szkodliwym działaniu przekonanych 
było zaledwie 40% ankietowanych. Odsetek ten 
był wyższy w grupie A i wynosił 54% (p=0,16). 
Stosowanie dopingu nie okazało się być 
zjawiskiem powszechnym. Do stosowania  
go, przyznało się zaledwie 13 osób wśród ćwiczących 
powyżej trzech lat oraz pięciu respondentów z grupy 
trenującej krócej. Warto zauważyć jednak, że w obu 
grupach występowała znaczna świadomość negatywnych 
skutków stosowania dopingu (92% w obu grupach). 

Grupa A znamiennie statystycznie częściej (16%) 
oceniała swoja sprawność fizyczną jako doskonałą 
(p<0,05), jednocześnie jednak do 16% rośnie w tej grupie 
odsetek osób niezadowolonych ze swojej sprawności, 
przy braku takiej samooceny w grupie B (ryc. 2).

W badanych grupach zauważalny był wzrost częstości 
odnoszenia kontuzji związanych z treningiem na 
siłowni wraz ze zwiększaniem się stażu treningowego.  
U osób trenujących powyżej trzech lat aż 66% badanych 
ucierpiało w trakcie przeprowadzania treningów. W grupie 
sportowców z krótszym stażem odniesienie kontuzji 
zgłosiło tylko 11 osób (ryc. 3). 

Kontuzje nie okazały się być w grupie B przeszkodą do 
kontynuowania treningów. Zawsze po urazie zaprzestaje 
wysiłku tylko 4 z 33 osób odnoszących urazy (8% ogólnej 
liczby badanych). W grupie A na czas leczenia rezygnuje 
ze sportu tylko 2 z 11 ćwiczących odnoszących kontuzje 
(4% ogółu badanych). Żaden uraz nie był w odczuciu 
powyższych 11 osób na tyle poważny, by musiał się nim 
zająć wykwalifikowany personel medyczny.

Na sen i regeneracje sportowcy trenujący powyżej 
trzech lat przeznaczali nieco krótszy czas w stosunku do 
osób trenujących krócej (tab. 2).

Respondenci pytani o kwestię stosowania używek i ich 
rodzaju, charakteryzowali się zbliżonymi zachowaniami 
(ryc. 4).
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Tab. 1. Charakterystyka grup badanych

Min Max Min SD

Wysokoњж ciaіa (m) Grupa A 1,69 1,91 1,8 0,06
Grupa B 1,68 1,96 1,82 0,07

Masa ciaіa (kg) Grupa A 60 108 81,98 11,08
Grupa B 66 115 90,58 11,97

BMI Grupa A 18,94 32,6 25,02 3,05
Grupa B 21,8 32,53 27,2 2,6

Tab. 2. Deklarowana dobowa długość snu w badanych grupach

< 5 godz. 5 – 7 
godz.

8 – 10 
godz.

> 10 
godz.

Grupa A 0% 52% 32% 16%
Grupa B 0% 62% 38% 0%

Ryc. 1. Źródła wiedzy badanych na temat metod treningu siłowego.

Ryc. 2. Subiektywna ocena własnej sprawności fizycznej w badanych grupach.
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Ryc. 3. Częstotliwość występowania urazów związanych z treningiem na siłowni w badanych grupach.

Ryc. 4. Stosowanie używek w badanych grupach (możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi).

Tab. 3. Deklarowana rezygnacja z używek z powodu treningu w badanych grupach

Tak Nie
Grupa A 72% 28%
Grupa B 84% 16%

Tab. 4. Odczucia charakteryzujące badanych w obydwu grupach po treningu na siłowni  
(liczba wskazań – możliwość więcej niż jednej odpowiedzi)

Bardziej 
nerwowy Spokojniejszy

Pozytywnie 
nastawiony do 

њwiata

Negatywnie 
nastawiony do 

њwiata

Zachowanie 
nie zmienia siк Inne

Grupa A 2 23 29 0 3 3
Grupa B 4 22 33 0 4 2
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Ważne, że wśród osób trenujących powyżej trzech lat 
o 12% częściej występowała rezygnacja ze stosowania 
używek z powodu treningu (wynik nieistotny statystycznie 
p=0,15) (tab. 3). Wynik ten dowodzi prozdrowotnego 
znaczenia amatorskiego treningu siłowego.

Ankietowani w bardzo zbliżony sposób ocenili stopień 
zadowolenia ze swojego życia. Osoby niezadowolone 
stanowiły tylko 6 % w grupie A oraz 2% w grupie osób 
trenujących dłużej. Spadek tej wartości wraz ze stażem 
treningowym może sugerować, że regularnie prowadzony 
trening jest czynnikiem podnoszącym samoocenę. 

Po siłowni wśród ćwiczących przeważają pozytywne 
odczucia. Są oni przede wszystkim „spokojniejsi” oraz 
„pozytywnie nastawieni do świata” (tab. 4). 

Trening na siłowni był środkiem na pozbycie się stresu 
dla 68% badanych  z grupy A oraz 78% respondentów 
z grupy B. Różnica ta okazała się jednak być nieistotna 
statystycznie (p=0,26). 

Głównymi motywami do podjęcia ćwiczeń fizycznych 
była w obu grupach chęć poprawy wyglądu oraz chęć 
uzyskania lepszego samopoczucia.

Najczęstszym powodem podjęcia treningu oporowego 
wśród osób ćwiczących powyżej trzech lat była chęć 
miłego spędzenia czasu oraz poprawa swojego stanu 
zdrowia. Osoby ćwiczące poniżej trzech lat jako 
najczęstszy powód wskazywały motywy prozdrowotne. 

Dyskusja
W ostatnich latach trening na siłowni stał się popularną 

formą aktywności ruchowej. Jednak w społeczeństwie 
panuje dość negatywny stereotyp osób trenujących 
na siłowni. Uważa się, że znaczna część ćwiczących 
główny akcent kładzie na zmianę sylwetki swojego ciała 
i poprawę umięśnienia, przez co trening siłowy zamiast 
być środkiem w dążeniu do poprawy zdrowia, staje się 
celem samym w sobie [2, 3].

Jako główny problem zachowań niekorzystnie 
wpływających na zdrowie, uwidoczniło się nałogowe 
wspomaganie środkami farmakologicznymi. Stosowanie 
suplementacji zarówno w fazie wysiłku, jak i fazie 
wypoczynku, charakterystyczne jest raczej dla sportu 
wyczynowego, nie zaś dla treningu zdrowotnego [2]. 
Niestety doping i suplementacja, jako narzędzie do 
osiągania rekordów i celów stawianych sobie za wszelką 
cenę, stały się zjawiskiem bardzo powszechnym. 
Dotyka to nie tylko sportowców wyczynowych, ale 
także młodzież i dorosłych uprawiających sport jedynie 
rekreacyjnie [17]. 

Tylko 6% osób trenujących powyżej trzech lat 
stwierdziło, że nie stosuje suplementacji, natomiast aż 
30% stosuje ją nieustannie. Jednocześnie tylko 40% 
powyższej grupy uważa, że może mieć ona negatywne 
skutki dla zdrowia. Jest to niestety przekonanie błędne 
[4, 18]. Powyższą tezę potwierdza wynik odpowiedzi na 
pytanie o źródło wiedzy na temat „odżywek”. Z pośród 78 
osób deklarujących przyjmowanie suplementów aż 65% 
jako główne kompendium wiadomości na ich temat podało 
właśnie współćwiczących oraz internet. Potwierdzają 
to badania Krzycha [4], a skutkiem takiego zdobywania 
informacji jest fragmentaryczna wiedza ćwiczących na 

temat dozwolonego i niedozwolonego wspomagania w 
sporcie. Niestety rozpowszechnianie niesprawdzonych 
informacji niesie ze sobą ryzyko powstania  
i utrwalenia nieprawidłowych poglądów odnośnie 
wspomagania suplementami [19].

Mniej powszechne niż w badaniach innych autorów 
było zjawisko stosowania niedozwolonego dopingu. 
Stefaniak i współautorzy podają, że ponad połowa 
mężczyzn ćwiczących na siłowni przyjmowało zakazane 
substancje (głównie testosteron), z czego 21% przed 
upływem pierwszego roku systematycznego treningu 
[20]. Wśród ankietowanych osób do stosowania dopingu 
przyznało się 26% osób ćwiczących ponad trzy lata oraz 
10% osób trenujących krócej. Należy przy tym podkreślić, 
że mimo anonimowości ankiet, częstokroć badani nie 
chcą przyznawać się do zachowań niedozwolonych czy 
moralnie wątpliwych. Wydaje się więc, że odsetki te w 
badanych grupach mogą być zaniżone. 

Można zatem przyjąć, że nie ma prostych zależności 
między wiedzą a deklarowanymi postawami wobec 
niedozwolonego wspomagania. Spostrzeżenia takie 
były efektem pracy m.in. Posiadały i współautorów 
[17]. Zwraca to uwagę na potrzebę dalszej edukacji w 
aspekcie dopingu w zakresie socjologii sportu i zdrowia 
publicznego [4, 5, 9, 10, 17, 20, 21].

 Wszyscy z przebadanych osób ocenili swój stan 
zdrowia jako co najmniej dobry. Powyższy wynik 
przekłada się w ponad połowie ankietowanych na 
rzadsze wizyty u lekarza (mniej niż raz na rok). Może 
to dowodzić pozytywnego wpływu treningu siłowego 
na stan zdrowia. Być może jednak trenujący nie odczuli 
jeszcze, jak bardzo brak dbałości o zdrowie mści się na 
człowieku [12]. Zbytnia pewność i zawyżanie samooceny 
zdrowia może prowadzić do zaniechania wykonywania 
przez ćwiczących okresowych badań kontrolnych. Jest 
to błędem, ponieważ trenujący powinni przechodzić 
przynajmniej podstawowe badanie krwi, szczególnie w 
przypadku przewlekłego stosowania suplementacji. 

Wraz ze wzrostem stażu treningowego 
na siłowni w organizmie kumulują  
się mikrourazy oraz przeciążenia, co obrazuje wzrost 
częstotliwości odnoszonych kontuzji u ćwiczących 
powyżej trzech lat w porównaniu z osobami trenującymi 
krócej. Niestety zachowaniem wysoce antyzdrowotnym 
jest kontynuacja treningu po odniesionej kontuzji, co jest 
praktykowane przez zdecydowaną większość w obydwu 
grupach.

Żadna z osób trenujących powyżej trzech lat nie 
uważa się za osobę mało wysportowaną, przy 16% takich 
odpowiedzi w drugiej grupie, co jest zdecydowanie 
pozytywnym aspektem treningu na siłowni. Dowodzi 
to wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie, 
przynajmniej w sferze fizycznej.

Co trzeci ankietowany przeznaczał na sen co najmniej 8 
godzin, co przy tak dużym wydatku energetycznym jakim 
jest trening średnio 3-4 razy w tygodniu wydaje się być 
niezbędnym minimum [22]. Dodatkowo warto zauważyć, 
że osoby ćwiczące powyżej trzech lat, przeznaczały na 
sen mniej czasu. Powoduje to gorszą jakość regeneracji i 
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sumowanie się przewlekłego zmęczenia organizmu.

Tendencje do stosowania używek przez obie grupy, były 
bardzo zbliżone. Nie stosuje ich zaledwie 8% badanych. 
Jednak ponad 80% trenujących potrafi zrezygnować np. 
z papierosa czy alkoholu dla polepszenia osiągnięć na 
treningu, co należy uznać za pozytywny wpływ treningu 
siłowego. Osoby o krótszym stażu w mniejszym stopniu 
były gotowe do takich wyrzeczeń (72% ankietowanych). 

Zadowolenie ze swojego życia jest pojęciem 
bardzo ogólnym i obejmuje satysfakcję z różnych sfer 
życia: rodzinnego, zadowolenia z siebie, swoich cech 
psychicznych i fizycznych. Określa ono pośrednio 
samopoczucie oraz jakość życia [23]. Jak dowiodły badania 
przeprowadzone w pracy, trening na siłowni pozytywnie 
wpływa zarówno na samoocenę samego siebie, swojego 
wizerunku zewnętrznego, jak i zadowolenie ze swojego 
życia. Osoby trenujące dłuższy okres lepiej oceniły 
powyższe cechy od osób trenujących krócej. Pozytywny 
obraz samego siebie pozwala człowiekowi formułować 
ambitne cele i podejmować trudne wyzwania, a także 
dobrze radzić sobie z doznanymi porażkami [12, 
24, 25]. Jest to jednocześnie swoista profilaktyka w 
przeciwdziałaniu obniżonej samoocenie czy ogólnemu 
poczuciu apatii, zniechęcenia itd. Z drugiej strony, 
trening siłowy poprzez swoje korzystne działanie na sferę 
mentalną, można potraktować jako swoistą rehabilitację 
(fizjoterapię) społeczną u osób z obniżoną samooceną, 
poczuciem własnej wartości i stanami depresyjnymi. 
Powyższymi cechami bardzo często charakteryzują 
się osoby przewlekle chore, korzystające na co dzień z 
rehabilitacji. Dzięki temu pacjenci mają szansę wrócić 
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie [1, 
24].

Trening na siłowni był środkiem na pozbycie 
się stresu dla 68% badanych z grupy A oraz 78% 
respondentów z grupy B. Dowodzi to, że trening o 
charakterze siłowym może być elementem odreagowania 
negatywnych emocji, spełniać rolę profilaktyczną  
w zapobieganiu stresu czy wspomagać proces fizjoterapii 
niwelując zbędne napięcie towarzyszące schorzeniom 
[24, 25]. 

Inną wartością treningu na siłowni, którego udało 
się stwierdzić w toku prowadzonych badań, jest wpływ 
na ogólne samopoczucie ćwiczących. Trening podobnie 
wpłynął w obu grupach na nastroje ćwiczących. Byli oni 
przede wszystkim spokojniejsi i pozytywnie nastawieni do 
świata, a objawy depresji zmniejszyły się. Być może ma tu 
znaczenie mała popularność stosowania niedozwolonych 
środków dopingujących, które powodują agresję i większą 
impulsywność. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
sam trening siłowy wpływa kojąco na samopoczucie 

psychiczne, a dopiero połączenie go z niedozwolonym 
wspomaganiem może przynieść efekt odwrotny [6, 17, 
26, 27].

Zastanawiający jest fakt, że ćwiczący, suplementy 
brali głównie po to żeby przytyć, jednak nie tak 
licznie podali ten powód jako motyw do ćwiczeń. Tu 
głównie dominowały chęć odtłuszczenia oraz lepszego 
samopoczucia związanego z wyglądem. Kosendiak 
i współautorzy stwierdzili, że głównym motywem 
podejmowania ćwiczeń na siłowni jest chęć osiągnięcia 
dobrego samopoczucia (72%) oraz poprawa siły 
(59%) i masy mięśniowej (34%). Należy zauważyć, że 
wymienione cele, poza pierwszym, wykraczają poza ramy 
treningu zdrowotnego [2, 3]. Wśród innych motywów 
podejmowania ćwiczeń dominuje „miło spędzany czas” 
oraz „chęć poprawy stanu zdrowia”, co samo w sobie jest 
zachowaniem zdrowotnym zarówno dla ciała i psychiki, a 
ponadto pozwala eliminować zachowania antyzdrowotne 
poprzez przeznaczanie na nie mniej czasu [7].

Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do 

sformułowania następujących wniosków:
Stosowanie suplementacji farmakologicznej wśród 

osób trenujących na siłowni jest powszechne, co jest 
zjawiskiem antyzdrowotnym. Ćwiczący wiedzę na 
temat treningu, diety i suplementacji czerpią głównie 
od współćwiczących i z internetu, przez co ich wiedza 
na powyższe tematy jest fragmentaryczna. Należy 
uświadamiać społeczeństwo już od najmłodszych lat 
(np. na lekcjach wychowania fizycznego), że stosowanie 
suplementów ma niekorzystny wpływ na zdrowie 
człowieka, a uzyskane dzięki nim efekty są krótkotrwałe i 
przynoszą więcej skutków ubocznych niż korzyści.

Suplementy stosowane są głównie by poprawić 
siłę i przytyć. Ich duża popularność spowodowana jest 
uzyskiwaniem efektów w dużo krótszym czasie niż przy 
stosowaniu zwykłej diety. Stosowanie suplementacji, z 
powodu swojej szkodliwości, powinno być w większym 
stopniu prawnie ograniczone (w szczególności dla osób 
niepełnoletnich).

Osoby trenujące na siłowni lekceważą odnoszone 
urazy pogłębiając je, przez brak odpowiedniego leczenia 
i zaprzestania treningu. Wobec braku wymaganego 
orzecznictwa lekarskiego dopuszczającego do 
amatorskiego treningu, problematyka ta powinna stać się 
przedmiotem edukacji społecznej. 

Trening na siłowni pozytywnie wpływa na samoocenę, 
redukcje stresu i samopoczucie psychiczne. Jest to zjawisko 
prozdrowotne i może być ważnym elementem leczenia, 
rehabilitacji i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i 
obniżonego poczucia wartości.
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Ocena sprawności fizycznej specjalnej u zawodników  
w polskiej lidze goalballa

Bolach B., Migasiewicz J., Prystupa T., Konieczna K.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Annotation:
Bolach B., Migasiewicz J., Prystupa 
T., Konieczna K. Assessment of 
physical fitness with special players 
in the Polish league of goalball. The 
purpose of the study is to analyze the 
special fitness of visually impaired 
athletes in the subperiod special 
preparation of goalball players from 
first league teams, from Lublin and 
Wroclaw. The study involved 12 
visually impaired athletes from clubs 
“Start” Lublin and Wroclaw (champion 
and vice-champion of the country), 
participating in the competition for 
Polish Championships. To assess the 
physical fitness of the special uses 
tests developed by the Bolach of spatial 
orientation – motion, coordination of 
auditory tests – mobility, hearing test of 
dynamic location of the sound source, 
tests to locate the touch points on the 
substrate. It was found that a group of 
visually impaired athletes from Lublin 
and Bierutów obtained similar results 
in tests: spatial orientation – motion, 
coordination, auditory – mobility, 
hearing location of the dynamic 
localization of sound sources and 
touch points on the substrate.

Болак Б., Мигазивич Д., Приступа Т., 
Конижна К. Оценка физического со-
стояния со специальными игроками в 
Польской лиге голбола. Цель изучения 
– проанализировать специальную пригод-
ность визуально замедленных атлетов, 
которые относятся к определенному пери-
оду в специальном приготовлении голбол-
игроков от основных составов лиги, из 
Люблина и Вроцлава. В исследовании при-
нимало участие 12 визуально ослаблен-
ных атлетов от клубов «Старт» Люблин и 
Вроцлав (чемпион и вице-чемпион стра-
ны), участвуя в соревновании за Польские 
Чемпионаты. Чтобы оценить физическое 
состояние использовались специальные 
тесты, разработанные Болаком, которые 
развивают пространственную ориентацию 
– движение, координация слуховых испы-
таний – подвижность, слушая динамиче-
ское расположение звукового источника, 
а также, проверяя место расположения 
тач-пунктов. Определено, что группа визу-
ально замедленных атлетов из Люблина и 
Бирутов получает подобные результаты в 
испытаниях: пространственная ориента-
ция – движение, координация, аудитория 
– подвижность, слушая расположение ди-
намичной локализации.

Болак Б., Мигазивич Д., Приступа Т., 
Конижна К. Оцінка фізичного стану із 
спеціальними гравцями в Польській 
лізі голбола. Мета вивчення – 
проаналізувати спеціальну придатність 
візуально уповільнених атлетів, які 
відносяться до певного періоду в 
спеціальному приготуванні голбол-
гравців від основних складів ліги, з 
Любліна та Вроцлава. У дослідженні 
брало участь 12 візуально ослабле-
них атлетів від клубів « Старт» Люблін 
і Вроцлав (чемпіон і віце-чемпіон 
країни), беручи участь в змаганні за 
Польські Чемпіонати. Щоб оцінити 
фізичний стан використовувалися 
спеціальні тести, розроблені Болаком, 
які розвивають просторову орієнтацію 
– рух, координація слухових випробу-
вань – рухливість, слухаючи динамічне 
розташування звукового джерела, а 
також, перевіряючи місце розташу-
вання тач-пунктів. Визначено, що гру-
па візуально уповільнених атлетів з 
Любліна і Бирутів отримує подібні ре-
зультати у випробуваннях: просторова 
орієнтація – рух, координація, аудитор-
на  рухливість, слухаючи розташуван-
ня динамічної локалізації.

Key words:
disabled sports, goalball, a special 
physical fitness.

спорт для инвалидов, голбол, специаль-
ное физическое состояние.

спорт для інвалідів, голбол, спеціаль-
ний фізичний стан.

Wstęp 1

Zmysł wzroku uznawany jest za najważniejszy ze 
zmysłów człowieka, ponieważ dostarcza najwięcej 
informacji o świecie zewnętrznym. Ponad 80% 
informacji z zewnątrz dociera do mózgu za pomocą 
wzroku (Cabak A. 2003, Podleśny S. 1989). 

Wielu osób niedowidzących pomimo znacznego 
defektu wzroku nie posiada istotnych ograniczeń i 
trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych, a więc 
nie stanowi wyraźnego przedmiotu zainteresowania 
służb rehabilitacyjnych. Po prostu radzą oni sobie w 
codziennych sprawach życiowych i zawodowych (Cabak 
A. 2003, Watt L., Ng G.Y.  1997). 

Narząd wzroku pełni istotną rolę ze względu na 
lokomocję, edukację, pracę zarobkową. Wpływa na strefy 
emocjonalną, orientację przestrzenną i komunikowanie 
się z otoczeniem. Uszkodzenie zmysłu wzroku jest 
szczególnym rodzajem inwalidztwa, wymagającym 
stosowania specyficznych oddziaływań rehabilitacyjnych. 
Olbrzymie procesy poznawcze  i ograniczenie możliwości 
samodzielnego poruszania się powodują, że zaburzenie 
widzenia stanowi obecnie najczęstszą przyczynę 
ograniczenia aktywności społecznej, zawodowej 
i kulturalnej (Bolach E. 2001, Cabak A. 2003, Podleśny S. 
1989, Skaggs S. 1996).

Celem pracy jest analiza sprawności fizycznej 
specjalnej u niedowidzących sportowców w podokresie 
przygotowania specjalnego na przykładzie mistrza i 
wicemistrza Polski z Lublina i Wrocławia.
© Bolach B., Migasiewicz J., Prystupa T., Konieczna K., 2012

Hipoteza zerowa: Przewiduje się podobny wpływ gry w 
goalball na sprawność fizyczną specjalną niedowidzących 
sportowców w obu drużynach.

Materiał i metody badań
Materiał badań obejmował grupę 12 niedowidzących 

sportowców z I grupy sportowo – medycznej, z klas B2 i 
B3, z klubów mistrza Polski „Startu” Lublin i wicemistrza 
Polski „Startu” Wrocław, uczestniczących w rozgrywkach 
I ligi o mistrzostwa Polski w piłce bramkowej (goalball).

 Drużyna Lublina liczyła 6 zawodników 
niedowidzących, 2 z nich miało klasę sportową B3, 
4 pozostałych – klasę sportową B2. Wiek badanych 
kształtował się od 20 do 40 lat, przy średniej wieku 28 lat, 
natomiast staż zawodniczy wynosił od 2 lat do 16 lat, przy 
średniej stażu 7,6 lat.

Drużyna z Wrocławia liczyła również 6 zawodników 
niedowidzących, wszyscy mieli klasę sportową – B2. 
Wiek badanych kształtował się od 26 do 43 lat, przy 
średniej wieku 35,8 lat, a staż w drużynie wynosił od 1 
roku do 17 lat przy średniej stażu 10 lat.

W obu drużynach przeważało wykształcenie zawodowe 
i średnie. Zawód i charakter pracy zdeterminowane były 
rodzajem inwalidztwa, dominowała praca siedząca, w 
Zakładach Pracy Chronionej.

Badania zostały przeprowadzone w salach sportowych 
„Startu” w Lublinie i Bierutowie (reprezentujący drużynę 
„ Startu” Wrocław), w końcowej fazie podokresu 
przygotowania specjalnego. Badani sportowcy 
uczestniczyli systematycznych treningach sportowych 4 
x w tygodniu po 1,5 godziny.
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Wszyscy badani byli praworęczni. Żaden z badanych 

nie miał przeciwwskazań internistycznych i okulistycznych 
do uprawiania sportu. Przed badaniem sprawności 
fizycznej specjalnej zawodnicy mieli krótką rozgrzewkę. 
Do pomocy wykorzystano odpowiednio przeszkolonych 
pomocników i wolontariuszy. Do prób wykorzystywano 
te same przyrządy pomiarowe i pomocnicze. Warunkiem 
prawidłowego przebiegu testów była cisza panująca 
podczas badania.

Wszystkie linie orientacyjne występujące na boisku w 
sali sportowej były oznakowane taśmą samo-przylepną o 
szerokości 5 cm i grubości 5 mm wyczuwalną dłońmi, 
jak i stopami przez badanych. W badaniach używano 
bodźców akustycznych, tj. potrząsano „piłką dźwiękową” 
1,2 kg, klaskano w dłonie oraz wspomagano orientację 
przestrzenną głosem i gwizdkiem. Przed rozpoczęciem 
każdego testu opisano słownie trasę biegu, jaką badany 
powinien pokonać oraz przeprowadzono próbny bieg lub 
rzut 1,2kg „ piłką dźwiękową” przez badanego. Każdy test 
składał się z dwóch prób nienastępujących bezpośrednio 
po sobie, aby uniknąć zmęczenia. Odnotowano rezultat 
lepszy (Bolach E. 1994,1998,1999).

 W celu pełnego bezpieczeństwa ściany, drabinki 
gimnastyczne i inny sprzęt sportowy występujący w 
sali sportowej osłonięto materacami gimnastycznymi. 
Wszyscy niedowidzący podczas wykonywania testu 
sprawności specjalnej byli w światłoszczelnych okularach. 
Pomiaru czasu dokonywano z dokładnością do 0,1 sek. A 
odległości z dokładnością do 5cm.

Do oceny sprawności fizycznej specjalnej posłużono 
się testami opracowanymi przez Bolacha. Pozwalały 
one określić następujące właściwości sprawności 
fizycznej specjalnej niedowidzących sportowców (Bolach 
E. 1994,1998,1999):

orientację przestrzenno-lokomocyjną, którą • 
przedstawiono w testach od 1-3,
koordynację słuchowo-ruchową, którą przedstawiono • 
w testach od 4-6,
lokalizowanie słuchem dynamicznego źródła dźwięku, • 
tj. będącego w ruchu, który przedstawiono w teście 7,
lokalizowanie zmysłem dotykowo-ruchowym punktów • 
informacyjnych umieszczonych na podłożu, które 
przedstawiono w testach 8 i 9. 

W opisanych testach wynikiem był:
Czas lepszego z dwóch biegów mierzony z dokładnością 1. 
do 0,1 s (testy 1,2,3,6,8,9),
Dokładność wykonania lepszego z dwóch rzutów, 2. 
najbardziej zbliżonego do celu, z dokładnością do 5 cm 
(test 4),
 Dokładność wykonania lepszego z dwóch rzutów, 3. 
najbardziej zbliżonego do celu wyrażona w punktach 
(test 5),
Czas lepszego z dwóch rzutów mierzony z dokładnością 4. 
do 0,1 s oraz dokładność wykonania zadania z tolerancją 
do 5 cm (test 8). 

Testy dotyczące orientacji przestrzenno-
lokomocyjnej wg E. Bolacha 1994, 1998, 1999).

Test 1. Czynnik: zwinność połączona z orientacją 
przestrzenną

Opis testu: bieg po trójkącie z maksymalną szybkością i ze 
zmianą kierunku.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nie śliskie podłoże, taśma miernicza, kreda, czasomierz, 
okulary światłoszczelne, 6 pomocników

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej wykrocznej 
znajduje się bezpośrednio przed linią). Kiedy testowany jest 
gotowy do biegu (stoi w pozycji nieruchomej), testujący 
podaje komendę ,,start”. Badany biegnie po obwodzie trójkąta 
z maksymalną prędkością (nie zmniejszając jej przed metą). 
Na wierzchołkach trójkąta rozmieszczeni są pomocnicy, 
którzy informują badanego akustycznie, tj. klaskaniem w 
dłonie i równocześnie głosem o swojej pozycji. Badany 
obiega ich z lewej strony. Nad bezpieczeństwem biegnącego 
czuwają dodatkowo wolontariusze, których zadaniem jest 
ochrona badanego przed zderzeniem ze ścianą, drabinkami 
czy też innym wyposażeniem sali gimnastycznej. Za 
linią mety stoi pomocnik mający na celu wyhamowanie 
szybkości biegnącego, aż do jego zatrzymania. Kierunek 
biegu jest przeciwny do wskazówek zegara

Test 2. Czynnik: szybkość lokomocyjna połączona z 
orientacją przestrzenną

Opis testu: bieg z maksymalną. szybkością połączony z 
chwytem toczącej się 1,2 kg „piłki dźwiękowej”.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nieśliska podłoga, taśma miernicza, kreda, 2 czasomierze, 
1,2 kg “piłka dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 2 
pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej wykrocznej 
znajduje się bezpośrednio przed linią). Kiedy testowany 
jest gotowy do biegu (stoi w pozycji nieruchomej), 
pomocnik podaje komendę ,,start”. Testujący rozpoczyna 
toczenie 1,2kg „piłki dźwiękowej” (w czasie ~ 4 s, ze stałą 
prędkością, tj. ~ 2,3m/s) wzdłuż 9 m linii w odległości 10 m 
od badanego. Testowany biegnie z maksymalną prędkością. 
Jego zadaniem jest jak najszybsze zlokalizowanie słuchem 
kierunku toczenia piłki i schwytanie jej. 

Test 3. Czynnik: szybkość lokomocyjna połączona z 
orientacją przestrzenną

Opis testu: bieg z maksymalną szybkością, połączony 
z omijaniem przeszkody i chwytem 1,2 kg „piłki 
dźwiękowej”.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nie śliska podłoga, taśma miernicza, kreda, czasomierz, 
skrzynia gimnastyczna, materac gimnastyczny, 1,2kg „piłka 
dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 3 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej wykrocznej 
znajduje się bezpośrednio przed linią). Kiedy testowany jest 
gotowy do biegu (stoi w pozycji nieruchomej), testujący 
podaje komendę „start”. Badany biegnie z maksymalną 
prędkością. Jego zadaniem jest jak najszybsze schwytanie 
1,2 kg „piłki dźwiękowej”. Od momentu podania sygnału 
akustycznego jest ona potrząsana przez pomocnika stojącego 
10 m od linii startu i ukrytego za skrzynią gimnastyczną 
osłoniętą materacem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
testowanemu podczas omijania przeszkody w pobliżu 
skrzyni znajduje się drugi pomocnik.
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Testy (4, 5,6) dotyczące koordynacji słuchowo-
ruchowej 

Test 4 Czynnik: dokładność wykonywanego 
zadania ruchowego ( próba celności rzutów)

Opis testu: rzut 1,2 kg „piłką dźwiękową” w sygnał 
akustyczny ( potrząsaną przez pomocnika 1,2 kg „ 
piłką dźwiękową”) usytuowany z odległości 15m od 
badanego.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, nie 
śliska podłoga, taśma miernicza, czasomierz, skrzynia 
gimnastyczna, materac gimnastyczny, 1,2kg „piłka 
dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 3 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu. Na komendę 

testującego pomocnik potrząsa 1,2kg „piłką dźwiękową”, 
a testowany wykonuje obrót o 360° (wokół własnej osi 
ciała) i rzuca 1,2kg „piłką dźwiękową” w kierunku 
źródła dźwięku. Sygnał akustyczny pochodzi z „piłki 
dźwiękowej” potrząsanej przez pomocnika oddalonego o 
15m od badanego i stojącego pośrodku 9m linii równoległej 
do linii startu. Zadaniem testowanego jest trafienie w sygnał 
akustyczny. Przy nie trafieniu ocenia się wielkość rozrzutu 
w lewo i w prawo z dokładnością do 5 cm, z uwagi na dużą 
szybkość toczącej się po podłożu piłki. Próbę wykonuje 
się z 3 pozycji: z prawej strony, środka i lewej strony od 
sygnału akustycznego.

Test 5. Czynnik: dokładne wykonywanie zadania w 
jak najkrótszym czasie

Opis testu: rzut 1,2kg „piłką dźwiękową” w określone 
cztery 30cm odcinki na linii 9m, oddalonej od linii rzutów 
o 15m.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, nie 
śliska podłoga, taśma miernicza, kreda, czasomierz, osiem 
1,2kg „piłek dźwiękowych”, okulary światłoszczelne, 4 
pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu. Pomocnicy na 

sygnał „start” w pięciosekundowych odstępach informują 
badanego o danym celu, kolejno potrząsając przez 3 
sekundy 1,2kg „piłką dźwiękową”. Pierwszy sygnał 
akustyczny pochodzi od pomocnika stojącego po prawej 
stronie, a ostatni po lewej. Zadaniem testowanego jest 
trafienie 1,2kg „piłką dźwiękową”, w jak najkrótszym 
czasie, w jeden z czterech 30cm odcinków. Pomocnicy są 
oddaleni od badanego o 15m. Za każde trafienie w dany 
odcinek testowany otrzymuje 1 punkt, przy nietrafieniu w 
odcinki punktowe – 0 punktów. Próby wykonano z trzech 
pozycji: z prawej strony, środka i lewej strony.

Test 6. Czynnik: szybkość lokomocyjna połączona 
ze zmianą i kierunkiem biegu

Opis testu: bieg z chwytem toczącej się w przeciwnym 
kierunku 1,2 kg „piłki dźwiękowej”, zmiana kierunku biegu.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nieśliska podłoga, taśma miernicza, kreda, czasomierz, 
skrzynia gimnastyczna, materac gimnastyczny, 1,2kg” piłka 
dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 3 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej 
wykrocznej znajduje się bezpośrednio przed linią). 
Kiedy testowany jest gotowy do biegu ( stoi w pozycji 

nieruchomej), pomocnik podaje komendę „start”. W 
tym czasie testujący z odległości 7m od badanego toczy 
1,2kg „piłkę dźwiękową” w kierunku startu. Zadaniem 
badanego jest jak najszybciej zlokalizować toczącą 
się „piłkę dźwiękową”, chwycić ją, a następnie z piłką 
w rękach obiec testującego i powrócić z maksymalną 
prędkością za linię mety. Badający głosem i klaskaniem 
jednocześnie informuje badanego o kierunku biegu. Po 
zmianie kierunku biegu funkcje te przejmuje pomocnik 
stojący za linią mety. Następnie wyhamowuje szybkość 
biegnącego, aż do jego bezpiecznego zatrzymania się.

Test 7. Czynnik: lokalizowanie słuchem 
dynamicznego (tj. poruszającego się) źródła dźwięku. 

Opis testu: badanie czasu reakcji słuchowo – ruchowej 
na dźwięk, którego dynamicznym źródłem jest 1,2kg „piłka 
dźwiękowa” toczona ze stałą prędkością przez testującego.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nieśliska podłoga, taśma miernicza, kreda, 2 czasomierze, 
dwie 1,2kg „piłki dźwiękowe”, okulary światłoszczelne, 2 
pomocników.

Sposób wykonania testu:
W odległości 12 m od badanego stoi testujący z 1,2 

kg „piłką dźwiękową”. Na komendę start toczy ją ze stałą 
prędkością po 9m linii, w czasie ~ 4 s. Zadaniem testowanego 
jest jak najszybsze zlokalizowanie piłki i trafienie w nią 
piłką trzymaną w rękach. Analizuje się celność rzutu oraz 
czas, w jakim piłką wyrzucona przez badanego przekroczy 
9 m linię. Przy rzucie niecelnym mierzy się odległość 
rozminięcia się piłek. Ze względu na prędkość toczenia 
się piłek dokładność pomiaru wynosi 5cm (ryc. 13).

Testy lokalizowania dotykiem punktów 
orientacyjnych na podłożu (wg Bolacha 1995).

Testy 8 i 9 Czynnik: lokalizowanie zmysłem 
dotykowo-ruchowym, rękami i stopami, punktów 
orientacyjnych umieszczonych na podłożu

Opis testu: badanie szybkości lokomocyjnej połączonej 
z orientacją przestrzenną i zmysłami kinestetycznymi oraz 
dotykowo-ruchowymi zlokalizowanymi w teście 9 w 
rękach, a w teście 10 w stopach.

Wyposażenie i pomocnicy: taśma miernicza, kreda, 
czasomierz, 3 krążki orientacyjne o średnicy 10cm i 
grubości 1 cm wykonane z wykładziny dywanowej, okulary 
światłoszczelne, 2 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Na środku sali gimnastycznej taśmą samoprzylepną 

(o szerokości 5cm i grubości 1mm wyczuwalną 
dotykiem) wyznacza się prostokąt o wymiarach 4,5x3 m, 
a w nim trójkąt o podstawie 4,5m i wierzchołku w środku 
linii równoległej do jego podstawy. W jego wierzchołkach 
przylepia się na podłodze 3 krążki orientacyjne o średnicy 
10cm i grubości 1cm. Badany stoi za linią w prawym 
wierzchołku trójkąta, przygotowując się w teście 9 
do startu niskiego, a w 10 do wysokiego. Na komendę 
„start” biegnie z maksymalną prędkością (nie zmniejszając 
jej przed metą), lokalizując kolejne krążki w teście 9 – 
rękoma, a w 10 – stopami. Kierunek biegu jest przeciwny 
do wskazówek zegara.

Trening sportowy w obu drużynach
Strukturę jednostek treningowych zarówno u 

zawodników z Wrocławia i Lublina określa wiele 
czynników, wśród których są naturalne wahania ich 
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aktywności ruchowej zawodnika dotyczących wielkości 
obciążenia, doboru i łączenia środków treningowych oraz 
warunków pracy i odpoczynku. Czynniki te zależne były 
między innymi od:

Poziomu zaawansowania sportowego- średni staż 1. 
zawodniczy we Wrocławiu był wyższy, średnio o 2,4 
lat od Lublina,
Wieku- średnia wieku we Wrocławiu była wyższa o 7,8 2. 
lat niż w Lublinie,
Okresu treningowego, który w obu drużynach 3. 
kształtował się podobnie,
Wielkości dysfunkcji- w obu drużynach wszyscy 4. 
sportowcy byli niedowidzący. 

Ogólna struktura treningu sportowego 
była podobna u sportowców z Wrocławia 
 i Lublina. Trening odbywał się 4 razy w tygodniu po 
1,5 godziny w salach sportowych „Startu” w Lublinie i 
w Bierutowie. Możliwość zobaczenia przez wszystkich 
sportowców niedowidzących boiska, trenera, swoich 
kolegów wykonujących dane ćwiczenia, przyśpieszały 
szkolenie w zakresie orientacji w przestrzeni i innych 
zdolności motorycznych. Poziom zaawansowania 
sportowego w obu drużynach był zmienny, wynikało 
to z dużego zróżnicowania wiekowego, ale wszyscy 
zawodnicy brali udział w mistrzostwach Polski w piłce 
bramkowej ( goalball).

W podokresie przygotowania specjalnego trenerzy 
doskonalili:

Siłę rzutu wykorzystując piłki o różnym ciężarze oraz 1. 
przybory – gumy, które mocowane z jednej strony do 
zawodnika pozwalały mu na imitację rzutu,
Technikę rzutu poprzez wykonywanie rzutów piłkami 2. 
o różnym ciężarze z różnych pozycji: stojącej, klęku 
jednonóż, obunóż, z obrotu oraz z biegu. Ćwiczenia 
różnych sposobów rzutów piłki (rotacja pionowa 
i pozioma), ćwiczenia rzutów piłką po prostej i 
przekątnych z różnych miejsc, ćwiczenia rzutów 
„cichych”, „skaczących”, oraz ćwiczenia rzutów przy 
stałych fragmentach gry (rzuty karne, wolne),
Technikę obrony poprzez „wślizgi” z pozycji wysokiej, 3. 
półwysokiej, pośredniej, niskiej, oraz właściwe 
ustawienie zawodników w polu obrony, 
Taktykę indywidualną i zespołową poprzez poruszanie 4. 
się zawodników bez piłki, z piłką. Rozgrywanie małych 
gier (gry szkolne) oraz gier właściwych,
Koordynację ruchową poprzez doskonalenie dokładności 5. 
ćwiczenia bez względu na czas jego trwania oraz w 
zmieniających się warunkach środowiskowych,
Orientację przestrzenną poprzez poruszanie się 6. 
zawodników bez piłki oraz z piłką podczas ataku. 

Atakowanie w biegu z natychmiastowym powrotem 
na miejsce obrony lub w pobliże linii orientacyjnych. 
Atakowanie ze zmianą pozycji zawodników, 
Zmysłu słuchu poprzez wysłuchanie toru toczenia się 7. 
piłki z różnych odległości od bramki przez obrońców i 
wykonanie skutecznej obrony,
Zmysłu dotyku poprzez dotyk linii orientacyjnych przed 8. 
obranym kierunkiem rzutu oraz przed skuteczną obroną 
bramki podczas gry.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej 
(Ferguson A., Takane Y. 1997).

Wyniki badań i ich omówienie 
Poniżej przedstawiono rezultaty analizy wyników 

poszczególnych grup testów sprawności fizycznej 
specjalnej u niedowidzących zawodników z obu drużyn.

Analiza testów orientacji przestrzenno-
lokomocyjnej (1, 2, 3)

Testy (1,2,3) – zwinność i szybkość lokomocyjna 
połączona z orientacją przestrzenną

Średnie wyniki testów T1 i T2 były lepsze (krótszy czas) w 
drużynie z Lublina. Średnie wyniki testu T3 były praktycznie 
jednakowe w obu drużynach. Tylko różnica średnich wyników 
testu T1 była statystycznie istotna ( tab. 1).

Analiza testów koordynacji słuchowo-ruchowej (4, 
5, 6, 7)

Test 4 (dokładność wykonywanego zadania 
ruchowego – próba celności rzutów)

Uderzająca była znacznie większa niedokładność 
rzutów ze strony lewej. Mogło to wiązać się z 
praworęcznością zawodników (lateralizacja) [ tab. 2].

Nie można było wskazać drużyny średnio lepszej w tym 
teście, bo przy rzutach ze środka boiska dokładniejsi byli 
średnio zawodnicy z Wrocławia, natomiast przy rzutach 
ze prawej strony boiska zawodnicy z Lublina. Natomiast 
przy rzutach z lewej strony średnie w obu drużynach 
były bardzo podobne. Wszystkie zaobserwowane różnice 
średnich nie były istotne statystycznie (p>0,05).

Test 5 (dokładne wykonywanie zadania w jak 
najkrótszym czasie)

We wszystkich wersjach tego testu zawodnicy z 
Wrocławia wykonywali zadanie dokładniej (średnia 
punktacja była wyższa) od zawodników z Lublina, ale 
tylko przy rzutach z lewej strony boiska przewaga ta była 
statystycznie istotna ( tab. 3).

Test 6 (szybkość lokomocyjna połączona ze zmianą 
i kierunkiem biegu)

Średnio drużyna z Lublina lepiej wypadła w tym teście. 
Jednak różnica średnich wyników w obu drużynach była zbyt 
mała (wobec znacznych wartości odchyleń standardowych) 
dlatego nie mogła być uznana za istotną ( tab. 4).

Tab. 1 Porównanie wyników testów orientacji przestrzenno-lokomocyjnej w obu drużynach

Testy orientacji 
przestrz.-lok.

Wrocław Lublin Test Studenta
Istotność różnicy_ 

X odch.std _ 
X odch.std t p

Test 1 7,91 1,00 6,22 0,72 3,362 0,007 istotna

Test 2 4,14 0,50 4,05 0,55 0,285 0,781 nieistotna

Test 3 4,40 0,71 4,41 0,71 0,033 0,975 nieistotna
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Test 7 (lokalizowanie słuchem poruszającego się 
źródła)

Średni czas lokalizacji poruszającego się źródła był 
lepszy w drużynie z Wrocławia, podobnie średnia celność 
była lepsza w tej drużynie (mniejszy błąd). Jednak 
jedynie różnica średnich czasów w obu drużynach była 
statystycznie istotna ( tab. 5).

Analiza testów lokalizowania dotykiem punktów 
orientacyjnych na podłożu (8, 9)

Testy 8 i 9 (lokalizowanie zmysłem dotykowo-
ruchowym, rękami i stopami, punktów orientacyjnych 
umieszczonych na podłożu)

Przy lokalizowaniu dotykiem rękami średni czas 
lokalizacji był nieco lepszy w drużynie z Wrocławia, 
jednak rozrzut wyników w tej drużynie był bardzo 
duży (czyli zawodnicy wykazywali w tej drużynie 
znaczne różnice sprawności tego rodzaju), co w efekcie 
sprawiało, że przewaga względem drużyny z Lublina 
nie była statystycznie istotna. Różnica średnich czasów 
lokalizowania stopami w obu drużynach była niewielka i 
oczywiście statystycznie nieistotna ( tab. 6).

Dyskusja 
Sport, wychowanie fizyczne a szczególnie zespołowe 

gry sportowe stanowią specyficzną bazę rozszerzającą 
możliwości oddziaływań rehabilitacyjnych, wpływających 
na poprawę tak potrzebnej sprawności fizycznej osób 

z niesprawnym zmysłem wzroku, postawy ciała, 
funkcjonowania społecznego (Bolach E. 1999, Podleśny 
S. 1989).

Goalball i futsal zyskały ogromną popularność w 
świecie i zostały wprowadzone do programu igrzysk 
paraolimpijskich (Bolach E. 2001, Podleśny S. 1989).

W literaturze przedmiotu nie spotkano zbyt wiele 
opracowań dotyczących sprawności fizycznej niewidomych 
i niedowidzących uprawiających gry zespołowe. 

Badania prowadzone przez Bolacha (Bolach E., Pełka 
P.1995, Bolach E. 1994,    2001) diagnozowały sprawność 
fizyczną wszechstronną i specjalną osób niewidomych i 
niedowidzących uprawiających zespołowe gry sportowe 
(rolball, torball i goalball). Pomiaru sprawności fizycznej 
wszechstronnej Bolach dokonał przy użyciu testu Zuchory 
i Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej „ Eurofit”. 
Natomiast w zakresie sprawności fizycznej specjalnej 
opracował własne testy.

 Według Podleśnego (1989) gra w goalball podnosi 
zarówno poziom sprawności fizycznej ogólnej jak i 
specjalnej.  Bardzo mocno wpływała na podnoszenie 
poziomu orientacji przestrzennej i dokładnego 
lokalizowania źródła dźwięku, co decydowało 
w konsekwencji o zwiększonych możliwościach 
samodzielnego poruszania się niewidomych i 
słabowidzących a więc o ich aktywności fizycznej. 

Tab. 2 Porównanie wyników próby celności rzutów (test 4) w obu drużynach

Pozycja rzutu
Wrocław Lublin Test Studenta

Istotność różnicy_ 
X odch.std _ 

X odch.std t p

środek sali 23,3 25,8 37,5 26,2 0,943 0,368 nieistotna

strona prawa 50,0 35,2 45,0 32,6 0,255 0,804 nieistotna

strona lewa 240,0 67,2 241,7 71,9 0,041 0,968 nieistotna

Tab. 3 Porównanie dokładności wykonywania zadania w jak najkrótszym czasie (test 5)  
w obu drużynach

Miejsce 
wykonywania 

rzutu
Drużyna

Punktacja Test chi-kwadrat

0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt średnio 
pkt 2 st.swob. p

środek boiska
Wrocław 0 2 3 1 1,8

2,40 3 0,49
Lublin 1 3 2 0 1,2

strona prawa
Wrocław 2 3 1 0 0,8

1,67 2 0,43
Lublin 4 1 1 0 0,5

strona lewa
Wrocław 2 0 4 0 1,3

6,67 2 0,04
Lublin 4 2 0 0 0,3

Tab. 4 Porównanie średniej szybkości lokomocyjnej ze zmianą kierunku biegu (test 6) w obu drużynach

Drużyna _ 
X odch.std

Test Studenta
Istotność różnicy

t p

Wrocław 7,15 0,90
0,254 0,804 nieistotna

Lublin 7,02 0,82
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Analizując własne badania należy stwierdzić, że 
we wszystkich trzech testach orientacji przestrzenno – 
lokomocyjnej uzyskano podobne wyniki w drużynie z 
Lublina i z Wrocławia. Wyniki te świadczyły o właściwie 
stosowanych ćwiczeniach doskonalących zarówno 
zwinność jak i szybkość lokomocyjną podczas treningu 
obu drużyn. Jedynie w zakresie zwinności połączonej z 
orientacją przestrzenną sportowcy z Lublina uzyskali 
lepsze wyniki. Może to być związane z młodszym wiekiem 
sportowców. Badania Bolacha (1994, 2001) w testach 
orientacji przestrzenno – lokomocyjnej wykazały istotną 
przewagę grup sportowych nad grupami kontrolnymi 
niewidomych i niedowidzących. Poziom sprawności 
grup niedowidzących był wyższy w porównaniu z 
osobami niewidomymi, co związane było z możliwością 
korzystania z resztek wzroku. Ale uprawianie gier przez 
niewidomych sportowców usprawniło ich na tyle, iż 
osiągnęli poziom grupy kontrolnej niedowidzących. 

W testach koordynacji słuchowo – ruchowej obie 
drużyny również uzyskały porównywalne wyniki. 
Trening sportowy obu drużyn wpływał podobnie na ich 
umiejętność poruszania się w przestrzeni i dokładności 
słyszenia. Chociaż precyzja ruchu, celność i szybkość rzutu 
była zdecydowanie lepsza u sportowców z Wrocławia. 
Może być to związane z wyższym stażem zawodniczym i 
z większym doświadczeniem zawodników. 

W badaniach Bolacha (1994a,b;1995) słabowidzący 
sportowcy uzyskali lepsze wyniki w koordynacji 
słuchowo – ruchowej od zawodników niewidomych. 
Najskuteczniejszym miejscem rzutów sportowców 
niedowidzących była linia orientacyjna środkowa, zaś 
niewidomych – linie orientacyjne boczne.

Podobne wyniki uzyskano także u niedowidzących 
sportowców w lokalizowaniu słuchem źródła dźwięku 
oraz punktów orientacyjnych na podłożu zmysłem 
dotyku, co miało istotne znaczenie w życiu codziennym. 
W badaniach Bolacha (1994a,1994b) gorsze wyniki 
uzyskała grupa kontrolna nie mająca żadnego kontaktu 
z piłkami dźwiękowymi a podobne wyniki niewidomi i 
niedowidzący sportowcy. 

U wszystkich badanych czas lokalizowania punktów 
rękami był krótszy od czasu lokalizowania stopami. 
Uzyskane wyniki świadczyły o dobrze wyćwiczonym 
podczas treningu układzie równowagi, skuteczniejszej 
celności rzutów i krótszym czasie wykonywania zadania. 

Trening w obu drużynach charakteryzował się 
podobną intensywnością wysiłku fizycznego. Trenerzy 
w podokresie przygotowania ogólnego doskonalili 
podstawowe zdolności motoryczne a w podokresie 
przygotowania specjalnego doskonalili głównie technikę 
rzutu, obrony oraz taktykę indywidualną i zespołową. 
Miało to wpływ na podobny poziom sprawności fizycznej 
specjalnej drużyn z Lublina i z Wrocławia

Nie można było wskazać drużyny średnio lepszej 
w testach sprawności fizycznej specjalnej, bo w teście 
zwinności w testach orientacji przestrzenno – lokomocyjnej 
lepsi byli zawodnicy z Lublina a w testach koordynacji 
słuchowo – ruchowej sportowcy z Wrocławia. Wyniki w 
pozostałych testach były zbliżone. 

Tak samo jak, w analizie sprawności fizycznej 
specjalnej, w opracowaniach Bolacha uzyskano wyniki 
świadczące o pozytywnym wpływie gier zespołowych 
na orientację przestrzenno-lokomocyjną, koordynację 
słuchowo- ruchową, lokalizowanie słuchem dynamicznego 
źródła dźwięku, lokalizowanie dotykiem punktów na 
podłożu. 

Niewielkie różnice w wynikach obu drużyn świadczyło 
o podobnym wytrenowaniu sportowców, jak również o 
pozytywnym wpływie gier zespołowych na sprawność 
fizyczną specjalną.

Wnioski 
Sportowcy z Lublina w porównaniu z drużyną z 1. 
Wrocławia uzyskali statystycznie istotną przewagę 
wyników w zakresie orientacji przestrzenno – 
lokomocyjnej, a w szczególności w zwinności 
połączonej z orientacją przestrzenną.
Niedowidzący zawodnicy z Wrocławia uprawiający 2. 
goalball w porównaniu ze sportowcami z Lublina 
uzyskali statystycznie istotną przewagę wyników w 
zakresie: 

Tab. 5. Porównanie średniego czasu lokalizowania słuchem i celności rzutu (test 7) w obu drużynach

Oceniany aspekt Drużyna _ 
X odch.std

Test Studenta Istotność 
różnicyt p

Czas
Wrocław 2,28 0,62

4,111 0,002 istotna
Lublin 3,38 0,22

Celność
Wrocław 54,2 57,7

0,316 0,759 nieistotna
Lublin 65,0 61,2

Tab. 6. Porównanie średnich czasów lokalizowania dotykiem punktów orientacyjnych  
na podłożu (testy 8 i 9) w obu drużynach

Lokalizowanie Drużyna _ 
X odch.std

Test Studenta
Istotność różnicy

t p

rękami
Wrocław 5,30 2,31

1,104 0,296 nieistotna
Lublin 6,38 0,71

stopami
Wrocław 6,16 0,63

0,216 0,833 nieistotna
Lublin 6,06 0,92
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koordynacji słuchowo – ruchowej, a w szczególności • 
w: dokładnym wykonywaniu zadania w jak 
najkrótszym czasie,  
lokalizowania słuchem dynamicznego źródła • 
dźwięku, tj. prędkości toczącej się piłki.

Wyniki w lokalizowaniu punktów orientacyjnych 3. 
na podłożu zmysłem dotyku były podobne w obu 
drużynach. Czas lokalizowania punktów rękami był 
krótszy od czasu lokalizowania stopami.
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Annotation:
The aim of this paper was to test 
fitness levels of chosen parameters in 
the respiratory system in comparison 
to sports results in a group of 100m 
medley 14-year old male and female 
swimmers. The main measurement 
method was based on immediate 
observation of the following variables: 
a) The fitness level of particular 
parameters in the respiratory system, 
b) The level of swimming fitness. 
Based on the detailed analysis of the 
chosen respiratory parameter levels 
among 14-year old male and female 
swimmers in relation to their sports 
result in 100m medley distance, the 
following general statements have 
been formulated: the average levels 
of the chosen respiratory parameters 
estimated, in most of the cases, above 
average, especially among female 
swimmers.  

Дибінська Е., Куця–Чішчонь К., 
Каца М., Старонь М., Ходінов В.М.  
Взаємовідносини параметрів ди-
хання та спортивного результату 
в комплексному плаванні на 100 м 
серед чотирнадцятирічних плавців 
і плавчих. Метою дослідження була 
спроба визначити взаємовідносини між 
функціонуванням органів дихання та ре-
зультатами комплексного плавання на 
дистанцію 100 м у чотирнадцятирічних 
плавців і плавчих. В процесі дослідження 
було визначенні наступні параметри:  
а) Рівня функціонування органів ди-
хання; б) Рівня результативності в ком-
плексному плаванні на дистанцію 100м. 
Аналіз залежності між спортивним 
результатом і обраними параметрами 
органів дихання у плавців дозволив 
зробити висновок, що взаємозв’язок між 
даними двома чинниками знаходиться 
на низькому рівні.

Дыбинская Е., Куця–Чишчонь Е., Каца 
М., Старонь М., Ходинов В.Н. Взаимоот-
ношение параметров дыхания и спор-
тивного результата в комплексном 
плавании на 100 м. среди четырнадца-
тилетних пловцов и пловчих. Целью ис-
следований была проба выяснения взаи-
моотношения функциональности органов 
дыхания  с результатами комплексного 
плавания на дистанции 100м. у четыр-
надцатилетних пловцов и пловчих. Глав-
ной исследовательской методикой была 
обсервация следующих переменных па-
раметров: а) уровня функциональности 
органов дыхания; б) уровня результатив-
ности в комплексном плавании на дис-
танции 100м. Анализ зависимости между 
спортивным результатом и выбранными 
параметрами органов дыхания испытуе-
мых позволил  выразить предположение, 
что взаимосвязь между двумя факторами 
находится на малозначительном уровне. 

Key words:
swimming efficiency, respiratory 
parameters, sports results. 

результативність плавання, 
параметри дихання, спортивний 
результат.

результативность плавания, параметры 
дыхания, спортивный результат.

Introduction1

„...A sport result conjoins an athlete’s capabilities 
developed in conscious actions in order to accomplish a 
physical task, which is regulated by rules of a particular 
sports discipline. A result is developed in an ongoing and 
conscious training process which leads to an athlete’s 
development. Because of this it is understood as a course 
of training in a particular sport. A sports result shows both 
hereditary and acquired “… Prus (2005, 38).

In swimming, as well as in numerous other disciplines, 
individual sport results are shaped by predispositions in a 
number of factors. The main ones include: overall health, 
age, sex, training tenure, quality and quantity of training, 
lifestyle, psychological features (level of motivation, 
moral support), and will features (persistence, strong will, 
self-command) Prus, Zając (1999), Dybińska, Kucia–
Czyszczoń (2007).

According to Grzegorz Prus (2005) a sports result is 
a final display of individual biological abilities including: 

hereditary factors manifested in internal and external • 
features (morphological, physiological, psychological);
environmental and sociological influence that • 
shapes individual development and their hereditary 
predispositions (i.e. financial situation, time 
constraints);
influence of training understood as a process of applying • 
long-term training and competitions routine which is 
divided into stages.  Training capacity and intensity in 
the training stages is adjusted to an athlete’s training 
tenure.  

© Ewa Dybinska, Katarzyna Kucia – Czyszczon, Marcin Kaca, 
    Michal Staron, Wladimir Chodinow, 2012

All the above mentioned – hereditary factors, natural 
and sociological environment, and the course of training – 
affect and influence one another. It is not possible to establish 
accurately how far they really influence sports results. 
However, to achieve high results in professional sports, the 
influence of hereditary factors is vital and undisputed. 

An athlete’s physiology is also very crucial in 
achieving a sports result. Swimming is an endurance 
discipline that develops the circulatory and respiratory 
systems. One of the main demands in aspiring to high-
level results is to secure energy deposits. This aspect is 
particularly important in competitive sport. 

A sports result depends on Ryguła (2000):
the level of somatic factors,• 
the level of functional factors,• 
the scope of technical parameters, • 
the scope of individual qualities, • 
the level of motoric parameters (fitness level and level • 
of co-ordination),
the scope of tactical parameters.• 

One of the most vital elements influencing the 
overall sports result is physical fitness level, which helps 
maintain the internal balance at the time of performing a 
physical exercise.  In more intensive efforts, i.e. during 
training sessions, aerobic efficiency is the most vital 
factor. Aerobic efficiency means the ability to perform 
an effort for a period of time using large muscle groups 
and without imminently increasing fatigue Górski (2006). 
There are a number of physiological indicators that can 
be used to indicate physical fitness level. One of the most 
popular is maximal oxygen consumption (VO2max). This 
indicator specifies the maximum quantity of oxygen that 
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an individual’s body can absorb in one minute in order 
to produce energy.  The amount of maximal oxygen 
consumption is determined by a number of elements 
related to: oxygen consumption in lungs, oxygen transport 
in blood and energy metabolism in muscle. The respiratory 
system, extraordinary in its structure and functioning, 
provides efficient gas exchange and constant co-operation 
with the circulatory system. Breathing is a process of an 
on-going bilateral gas flow between an individual’s body 
and the outer environment. The oxygen acquired from the 
air is then transported further to cells and needless carbon 
dioxide produced in metabolic transformations is later 
moved outside of the system. 

The environment in which swimming as a discipline 
takes place is quite unique , for it is water. Therefore 
alongside the circulatory system, the respiratory system 
also plays a vital role in swimming. It is both training 
and the water environment itself that stimulate and help 
develop the respiratory system.  Breathing under water 
means fighting a liquid which is 820 times thicker than air, 
which helps developing respiratory fitness level Dybińska 
(2009).  During inspirations a chest expands and faces 
water pressure, which requires breathing muscles to work 
more efficiently. The same happens during exhalations, 
which occur seamlessly in normal conditions. In under 
water breathing, on the other hand, exhalation requires 
a considerable effort in order to blow air into the water. 
This leads to improvement in functioning of the muscles 
engaged in the exhalation stage. It is important to mention 
the stage between inspiration and exhalation, which is also 
important in swimming. It promotes more efficient use of 
available oxygen and coping with carbon dioxide deposits 
awaiting to be transported out of the system. The dilated 
vital capacity of lungs is caused by diminished deposit 
capacity, which can constitute 10 % of the total. 

Because of the larger number of alveoli engaged in 
breathing, the overall lung ventilation capacity improves 
Czabański et al. (2003), Dybińska (2009). The amount of 
air found in lungs is also crucial as it is considerably  lighter 
than water. This leads to the conclusion that swimmers’ 
larger vital lungs capacity has a positive influence on their 
swimming ability and their body as a whole. Even during an 
inhalation itself the uplift pressure increases enough to fight 
the force of gravity Czabański et al. (2003). The importance 
of an efficient respiratory system in physical efforts, 
especially in a water environment, is unquestionable.

Having the above in mind, the main inspiration to 
undertake the following research was to find a correlation 
between a sports result and individual swimmer’s 
functional abilities formulated by efficiency parameters 
of the respiratory system.  

The aim
The aim of this paper was to test fitness levels of 

chosen parameters in the respiratory system in comparison 
to sports results in a group of 100m medley 14-year old 
male and female swimmers from the Malopolska (Lesser 
Poland) region. 

The thesis of this paper is as follows:
1. Is there any correlation between sports results and 

functioning of respiratory system in the examined 

group of 14-year old girls and boys and if so, what is 
the level of the correlation? 
The research hypothesis was therefore: 
It is presumed that there is high level of correlation of 

chosen parameters in the respiratory system and swimming 
capability of 14-year old male and female swimmers, yet 
there is gender differential in the level of correlation.  Among 
14-year old boys the correlation of chosen parameters is 
observed more frequently than in the group of girls.

Material and method
The observations presented were a part of a large 

research project carried out by The Faculty of Theory and 
Methodology of Water Sports at The Academy of Physical 
Education in Cracow and performed by the authors of this 
paper. The research project was registered as a Promoting 
Research Work No N404 177235 by the Polish Ministry 
of Higher Education and Science. 

The study took place at the swimming pool by the 
Academy of Physical Education in Cracow, Rogozinskiego 
Street No 12, on the 7th and 8th of February 2009. 

The date for the study fell just slightly after the 
Polish Junior Championships that took place on 16-18th 
of January 2009. In this period the group was following 
a training programmed, at the time being in a transition 
stage of yearly macro cycles. The main aim of this stage 
was to actively rest and recover from the training load, to 
maintain fitness at a certain level, and for psychological 
restoration, which leads to increased motivation Platonow 
(1997). These actions are to ensure a certain level of 
preparation for the next stage of the training cycle. 

The main measurement method was based on 
immediate observation of the following variables: 

The fitness level of particular parameters in the 1. 
respiratory system – formulated by a spirometrical test. 

The level of swimming fitness2.  – formulated by a 
result in a 100m medley distance. 

The total of 33 athletes who participated in the study 
were, including 18 males and 15 females, all 14-years old 
and representing the Lesser Poland region.  

The examination of the fitness level of particular 
parameters in the respiratory system was performed 
using a MicroLoop spirometer made by Micro Direct. 
Each athlete was informed about the purpose and the 
course of the test before the examination. 

The following data was collected Jasik, Marcinowska 
– Suchowierska (2007), Gondorowicz, Siergiejko (2008 
www.igichp.edu.pl/uzup/pochp/htmspiro/proced.htm), 
Tomalak (2009 (www.igichp.edu.pl/uzup/pochp/htmspiro/
dzieci.htm):

Vital Lung Capacity (vital capacity) (VC)•  – which 
is the capacity of air being the difference between the 
deepest inspiration and the maximum exhalation. 
Forced Expiratory Volume • – in this examination the 
following extra parameters were tested: 
Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV• 1 ) – air 
capacity exhaled in the first second of a maximum large 
and maximum fast exhalation after a full inspiration.
Forced Vital Capacity (FVC)•  – the largest air capacity 
exhaled at the maximum exhalation effort after a full 
inspiration. 
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Peak Expiratory Flow (PEF)•  – the maximal flow 
registered during testing of the Forced Expiratory 
Volume. 

Based on the results acquired in the examinations 
the following indicators were calculated Lebecque, 
Kiakulanda, Coates (1993): 

Tiffeneau index (FEV• 1/VC), which shows the ratio 
of Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV1) to 
Vital Capacity (VC); it is calculated in the following 
equation: 

Tiffeneau index = (FEV1/VC)100%

pseudo – Tiffenau  index (FEV• 1/FVC) is the ratio 
of Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV1) to 
Forced Vital Capacity (FVC); the following equation 
can be used to count it:

pseudo - Tiffeneau index = (FEV1/FVC)100%

The testing of the parameters of the respiratory system 
was conducted based on the required procedures and 
recommendation for this kind of examination (www.
igichp.edu.pl). 

The interpretation of Tiffeneau index was made based 
on the following criteria (www.docedu.klrwp.pl): 

65% and less – result below standard;• 
65% – 85% – standard result for a healthy person;• 
85% and above – result above standard.• 

The voiced swimming fitness level was measured 
based on the following swimming activity:

Test distance of • 100 m medley. 

Each athlete swam the distance individually on a separate • 
lane at his or her maximum speed; the start initiated 
from starting blocks, the start and the turns at each lap 
took place according to FINA swimming regulations 
(2009). The time was measured electronically by the 
Multiple Camera System for Registration of Swimming 
Technique (WSRTP) Kucia-Czyszczoń, Dybińska 
(2009), www.l-t-p.pl. 

The correlation between chosen parameters of the 
respiratory system and the sports result in a 100m medley 
distance was sought using Pearson linear correlation by 
calculating the correlation coefficient (r) in Statictica 9 PL 
programmed Cięszczyk, Boichanka (2008).  

Test results
After evaluation of the athletes’ sports results, it has 

been confirmed that all the athletes participating in the 
test achieved results qualifying them to competitive 
classification statuses (according to the criteria defined 
by the Polish Swimming Association, PZP), of which the 
2nd Classification Status was achieved by a vast majority 
of female swimmers (67%) compared to 33% of male 
swimmers. This is opposed to the 3rd Classification Status 
being achieved by a majority of male swimmers (67%) 
and 33% of female swimmers. 

Taking into consideration the examination material, in 
the first place the spirometrical results related to executive 
values (standard values) were measured. 

When analyzing the data from Table 1 it is prominent 
that the average values of measured parameters for 14-year 
old female swimmers were above the predicted average. 
Only the Peak Expiratory Flow (PEF) result was lower 
than predicted values. On the other hand, the average of 

Table 1  
Statistical values of measured respiratory parameters – female swimmers 

No Parameter x SD Min Max R V%

1
VC 4,06 0,58 3,29 5,15 1,86 14,24

VC stand. 4,07 0,26 3,77 4,65 0,88 6,42

2
FEV1 3,66 0,51 2,89 4,74 1,85 13,86

FEV1 stand. 3,35 0,31 2,93 3,92 0,99 9,14

3
FVC 4,05 0,59 3,11 5,19 2,08 14,69

FVC stand. 3,68 0,37 3,17 4,37 1,20 10,18

4
PEF 366,13 73,56 264,00 484,00 220,00 20,09

PEF stand. 449,53 31,23 408,00 503,00 95,00 6,95
5 FEV1/VC 90,43 6,44 77,78 102,78 25 7,12
6 FEV1/FVC 96,86 5,15 79,88 96,86 16,98 5,31

Table key:
VC – Vital Capacity
VC stand. – Standard Vital Capacity (measured by the spirometer)
FEV1 – Forced Expiratory Volume in 1 second
FEV1 stand. – Standard Forced Expiratory Volume in 1 second (measured by the spirometer)
FVC – Forced Vital Capacity
FVC stand. – Standard Forced Vital Capacity
PEF – Peak Expiratory Flow
PEF stand. – Standard Peak Expiratory Flow (measured by the spirometer)
FEV1 / VC – Tiffeneau index
FEV1 / FVC – The ratio of Forced Expiratory Volume in 1 second  (FEV1) to Forced Vital Capacity
                       (FVC)
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Tiffeneau index (FEV1/VC) considerably exceeded the 
standard value (it equaled 90,43%). 

Among male swimmers, as well as among female 
swimmers, (Table 2) the average values of respiratory 
parameters were higher than the predicted average, 
however Vital Capacity (VC) and the Peak Expiratory 
Flow (PEF) were slightly lower. Both Tiffeneau index 
(FEV1/VC) and FEV1/FVC indicator (The ratio of Forced 
Expiratory Volume in 1 second (FEV1) to Forced Vital 
Capacity (FVC)) – reached values of 85% and above, 
which is above average.

Investigating the correlation between the results 
of the swimming fitness test (shown by sports result in 
100m medley distance) and the following parameters of 
respiratory system fitness: 

Vital Capacity (VC), • 
Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV• 1), 
Forced Vital Capacity  (FVC),  • 
Peak Expiratory Flow measured in a maximun expiration • 
(PEF), 
Tiffeneau index (FEV• 1/VC), 
FEV1/FVC indicator • 
was done using Pearson linear correlation by calculating • 
the linear correlation indicator (r).  

The above analysis of correlation between the results in 
100m medley and the chosen parameters of the respiratory 
system among female swimmers (Table 3), shows that 

of the factors tested the only significant correlation (at a 
high level) was the relation between the swimming test 
and Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV1). In this 
correlation the indicator (r) equaled -0,53 (p=0,05) (Pic. 
1). In all other cases there was no statistically significant 
relations, however between the swimming fitness test and 
Peak Expiratory Flow (PEF) an average correlation was 
observed, and the indicator (r) amounted to -0,48, which 
is at the borderline of statistical relevance. 

In the group of male swimmers there was a significant 
correlation between the results of the swimming fitness 
test and the following respiratory parameters (Table 4, 
Pict. 2, 3, 4, 5): 

Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV• 1), where 
the correlation indicator (r) equaled -0,67 (p = 0,05); 
Forced Vital Capacity (FVC) – correlation indicator (r) • 
equaled -0,65 (p = 0,05); 
Vital Capacity (VC), where the correlation indicator (r) • 
reached the value of  -0,61 (p = 0,05).

In one case – the result of the swimming test and 
the Peak Expiratory Flow (PEF) there was an average 
correlation and the correlation indicator (r) equaled -0,47, 
p=0,05, and between Tiffeneau index (FEV1/VC) the 
correlation was statistically insignificant (r -0,17). 

Discussion
In competitive swimming each athlete should pursue a 

level qualifying for Classification Status. A skillful use of 

Table 2  
Statistical values of measured respiratory parameters – female swimmers

No Parameters x SD Min Max R V%

1
VC 4,75 0,80 3,46 6,03 2,57 16,80

VC stand. 5,40 0,45 4,72 6,37 1,65 8,34

2
FEV1 4,07 0,73 3,00 5,90 2,90 17,85

FEV1 stand. 3,69 0,44 3,05 4,60 1,55 11,91

3
FVC 4,76 0,75 3,53 6,09 2,56 15,77

FVC stand. 4,18 0,52 3,43 5,25 1,82 12,33

4
PEF 434,22 99,43 268,00 635,00 367,00 22,90

PEF stand. 488,11 42,42 425,00 574,00 149,00 8,69
5 FEV1/VC 85,10 8,25 67,99 97,84 29,85 9,69
6 FEV1/FVC 85,40 7,031 72,23 96,88 24,65 8,23

Table 3 
Correlation indicator (r) between the swimming fitness results  

and the chosen respiratory system parameters – female swimmers  

Variables VC FEV1 FVC PEF Tiffeneau index
FEV1/VC FEV1/FVC

Sports result in 100 m medley -0,29 -0,53* -0,34 -0,48 -0,44 -0,39

* P<0,05
Table 4  

Correlation indicator (r) between the swimming fitness results  
and the chosen respiratory system parameters – male swimmers  

Variables VC FEV1 FVC PEF Tiffeneau index
FEV1/VC FEV1/FVC

Sports result in 100 m medley -0,61* -0,67* -0,65* -0,47* -0,16 -0,17
* P<0,05
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Pic. 1. Dispersion chart: 
Swimming fitness test vs. Forced 
Expiratory Volume in 1 second – 

female swimmers 

Pic. 2. Dispersion chart: 
Swimming fitness test vs. Vital 

Capacity – male swimmers 

Pic. 3. Dispersion chart: 
Swimming fitness test vs. Forced 
Expiratory Volume in 1 second – 

male swimmers  
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Pic. 5. Dispersion chart: 
Swimming fitness test vs. 

Peak Expiratory Flow – male 
swimmers. 

Pic. 4. Dispersion chart: 
Swimming fitness test vs. 
Forced Vital Capacity  – 

male swimmers  

the athlete’s potential is the key to success. Financial and 
technical background is equally important. Among the large 
number of young swimmers only a few will reach a high 
competitive level or mastery.  Achieving this level will only 
be possible when applying a variety of training treatments 
and creating the right environment for development of a 
swimmer’s talent. Success is a result of long-term training 
is a complex process, which requires planned and rational 
actions to be taken Dybińska-Kucia (2007).

The road to the level of sports mastery is a multi-level 
process, where each stage is essential. A young swimmer’s 
body adapts quickly to the changes, which may mean one 
of the important stages can be omitted. This can result in 
training not bringing any significant results, and potential 
being wasted Bartkowiak (1999).

Beyond doubt, the water environment in swimming 

differentiates this discipline from all the others. What 
is worth mentioning is the breathing itself, which is, to 
some extent, restricted under water. It therefore proves 
that the respiratory system plays an exceptional role in 
swimming. 

Correct respiration is one of the symptoms of 
maintained circulation, which also tells about life 
condition Andres (2005). It is worth considering whether 
it is possible to improve the system responsible for air 
ventilation for training purposes and to what extent these 
changes may be accomplished. 

It seems that a well-working respiratory system can 
be a vital factor in determining the final sports results of 
athletes in the competitive rivalry Sozański (1994). The 
aim of this article was to determine the value of particular 
parameters and respiratory indicators among young 
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swimmers and their relation with the final sports results.  

The proposed thesis was negatively verified, because 
the correlations between the chosen parameters of the 
respiratory system and the swimming fitness of the tested 
girls and boys in most of the cases were not statistically 
significant. The only variable which proved a high level 
of correlation (p<0,05), expressed in FNA grading scale, 
was the Tiffeneau index. 

The conclusion
Based on the detailed analysis of the chosen 

respiratory parameter levels among 14-year old male and 
female swimmers, Malopolska (Lesser Poland) region 
representatives, in relation to their sports result in 100m 
medley distance, the following general statements have 
been formulated: 

The average levels of the chosen respiratory parameters 1. 
of the 14-year old male and female swimmers estimated, 
in most of the cases, above average, especially among 
female swimmers. 
One of the more important respiratory parameters, 2. 
indicating the functional efficiency of the respiratory 
system, Tiffeneau index, reached high values – 90,47% 
among females and 85,94% among males (however it 
is a value above the adequate physiological value). The 
FEV1/FVC indicator results confirmed positive results 
of the respiratory parameters, as the indicator reached 
the values above average – calculated at  90,6% 

and 85,49% in case of female and male swimmers 
respectively.  
The correlation analysis between the sports result (of 3. 
100m medley distance) and the chosen respiratory 
parameters in the examined group proved a significant 
correlation occurred only in one case – between the 
swimming fitness test and the Forced Expiratory 
Volume in 1 second (FEV1). In all other cases no 
statistically significant correlation was observed.  
On the other hand, the correlation between the chosen 4. 
parameters in the case of male swimmers was signifi-
cant in 3 cases. There was a high level of correlation 
between the result of the swimming test of 100m med-
ley and the Forced Respiratory in 1 second (FEV1); 
Forced Vital Capacity (FVC) and Vital Capacity (VC). 
In one case, between the swimming fitness test and the 
Peak Expiratory Flow (PEF) there was an average level 
of correlation and the correlation indicator (r) -0,47, p 
= 0,05. Therefore in this case, the thesis was positively 
verified. 
It seems that the results of this examination, apart from 5. 
having a theoretical function, can be used in practice as 
they can help coaches and instructors diagnose, fore-
cast, analyze or plan the training process for young 
swimmers, especially in relation to shaping of the 
functional abilities of the respiratory system. 
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Wpływ wzbogaconego przekazu informacji wizualno – werbalnej 
na efekty uczenia się i nauczania techniki pływania kraulem na 

przykładzie studentów AWF w Krakowie
Marcin Kaca1, Ewa Dybińska1, Władimir Chodinow2

1Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Łucki Instytut Rozwoju człowieka Uniwersytetu „Ukraina”, Politechnika Radomska²

Annotation:
Kaca M., Dybinska E., Chodinow 
W. An impact of an enriched visual 
– verbal information remittance, 
regarding crawl style swimming, 
learning and teaching effects 
basing on AWF students in Cracow. 
The main aim of this study was to 
define an enriched impact, visual 
-verbal information remittance in a 
swimming teaching process affecting 
free style progression. Research was 
done in academic year 2007/2008 and 
involved 158 students from AWF in 
Cracow. The main exploratory method 
was a natural pedagogic experiment. 
Experimental factor was a teaching 
method relied on an enriched visual – 
verbal information remittance. Acquired 
research scores reveal that the apply 
teaching method focused on the auto 
observation and self-assessment of 
one’s own skills (with the use of parallel 
display), improve  the effectiveness of 
teaching and learning crawl technique 
process. 

Каца Мартін, Дибіньска Ева, Ходінов 
В. Вплив передачі посиленої 
візуально-вербальної інформації на 
ефекти навчання техніки плавання 
кролем на прикладі студентів АВФ 
в Кракові. Метою дослідження було 
виявлення впливу посиленої візуально-
вербальної передачі інформації на 
вдосконалення техніки навчання пла-
вання кролем на стандартному рівні. 
Дослідження проводилось у 2007-
2008 навчальному році за участю 158 
студентів академії фізичного виховання 
в Кракові. Дослідницькою методою ви-
брано педагогічний експеримент.    По-
силення візуально-вербальної передачі 
інформації полягало в оснащенні до-
датковим педагогічним матеріалом. 
Отримані результати свідчать про 
більш кращу результативність вибраної 
методи, що полягала у самоаналізі та 
самооцінці своїх можливостей, а також 
поліпшення ефективності процесу на-
вчання техніці плавання кролем.

Каца Мартин, Дыбинська Ева, Ходи-
нов В. Влияние передачи усиленной 
визуально-вербальной информации 
на эффекты  обучения техники пла-
ванием кролем на примере студентов 
АВФ в Кракове. Целью исследования 
было выяснение влияния усиленной 
визуально-вербальной передачи инфор-
мации на совершенствование техники 
плавания кролем на стандартном уров-
не. Исследование были проведены в 
2007/2008 учебном году на 158 студентах 
в Академии Физического Воспитания в 
Кракове. Исследовательской методикой 
был натуральный педагогический экспе-
римент. Усиление визуально-вербальной 
передачи информации заключалось в 
вооружении испытуемых в дополнитель-
ным педагогическим материалом. По-
лученные результаты выявили лучшую 
результативность выбранной методики 
обучения заключенной в самоанализе и 
самооценке собственных возможностей, 
а также  улучшение эффективности про-
цесса обучения плавания кролем. 

Key words:
learning, visual – verbal information’s, 
swimming techniques.

навчатися, візуально-вербальна інфор-
мація, техніка плавання.

учиться, визуально-вербальная инфор-
мация, техника плавания.  

Wstęp1

Nieustanne poszukiwania najskuteczniejszych 
rozwiązań metodycznych w działaniach dydaktycznych 
nauczyciela stanowią jeden z najistotniejszych kierunków 
dociekań empirycznych teoretyków i praktyków procesu 
uczenia się i nauczania. Rozpatrując, zgodnie z teorią 
uczenia się i nauczania zagadnienie przyswajania 
czynności motorycznych można stwierdzić, że proces ten 
dotyczy trwałych zmian dokonujących się w repertuarze 
zachowań ruchowych człowieka. „…W szerokim 
rozumieniu zmiany te obejmują sferę poznawczą 
(wiedza), emocjonalną (uczucia, postawy, przekonania) 
i psychomotoryczną (umiejętności, sprawności)” 
pisze Grabowski [1] nawiązując do teorii kształcenia 
wielostronnego

Głównym założeniem kształcenia wielostronnego jest 
łączenie oddziaływania na wszystkie sfery osobowości 
ucznia. Oddziałując na sferę poznawczą nasyca się 
proces informacjami na temat czynności nauczanej 
pobudzając tym samym ucznia do myślenia. Koncepcja 
wykorzystywania możliwości poznawczych umysłu 
człowieka w procesie nauczania nawiązuje również do 
intelektualizacji tego procesu, czyli jednego z trendów 
rozwojowych systemu oświaty [2]. 

 Intelektualizacja wychowania fizycznego jest 
współcześnie definiowana jako „…proces kształcenia i 
wychowania fizycznego prowadzony z wykorzystaniem 
umysłu, rozumu, wiedzy i zdolności umysłowych 

© Marcin Kaca, Ewa Dybińska, Władimir Chodinow, 2012

człowieka” [3]. Odniesieniem do tak rozumianego procesu 
kształcenia jest definicja nauczania widziana w aspekcie 
systemu komunikacji dydaktycznej jako „… ciągły 
przepływ informacji między nauczającym a uczącym się, 
prowadzący do trwałych zmian zachowań uczniów” [4]. 

Nauczanie staje się zatem procesem, dzięki któremu 
jednostka przyjmuje i przetwarza informacje w celu 
dokonywania zmian w repertuarze swoich zachowań 
ruchowych [5]. Informacja ta jednak odbywa dość 
złożoną drogę zanim przyczyni się do podjęcia decyzji 
o wykonaniu czynności ruchowej. Selekcja, kojarzenie, 
wnioskowanie, ułożenie myślowego programu czynności 
(algorytmu) i wreszcie decyzja o wykonaniu zadania 
ruchowego to kolejne ogniwa procesu przetwarzania 
informacji [6]. 

Informacje przepływające między nauczycielem a 
uczniem powinny obejmować swoim zakresem receptory 
wzroku, słuchu oraz czucia (dotyku). Nauczyciel wymienia 
więc informacje z uczniem wykorzystując system znaków 
werbalnych, wizualnych i kinestetycznych [7]. 

W procesie nauczania czynności ruchowych niezbędne 
jest przekazywanie informacji wizualnych, bowiem 
bardziej skutecznie niż słowa wyrażają zewnętrzne 
struktury ruchu przyswajanej czynności i znacząco 
wpływają na efektywność tego procesu [8, 9].

Pokaz i objaśnienie to sztandarowe pojęcia w zawodzie 
nauczyciela wychowania fizycznego. Demonstrując 
wybraną czynność motoryczną przekazuje on informację 
poprzez receptory wzroku, czyli te, które w najmniejszym 
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stopniu angażują świadomość ucznia [10]. Nowoczesne 
środki wizualne otwierają szerokie spektrum możliwości 
oddziaływania na sferę intelektualną ucznia. Tradycyjnie 
stosowany przekaz informacji wizualnej poprzez pokaz, 
rysunek, planszę czy fotografię uzupełniany jest coraz 
częściej filmami czy prezentacjami multimedialnymi 
zwanymi środkami audiowizualnymi [11].

Informacja wizualna pełniąca funkcję dydaktyczną 
powinna uwzględniać podstawowe zasady teorii 
informacji. Najważniejsze z nich to [12]:

całościowy charakter ujęcia ruchu z uwzględnieniem • 
struktury czynności [13, 14],
ujęcie w przekazywanych obrazach zarówno celu • 
nauczania (struktury czynności, jej elementów 
składowych, ich kolejności oraz powiązań) jak i drogi 
do celu (algorytmu decyzji i działań jakie powinien 
uczeń wykonać). Warunkiem spełnienia tego kryterium 
jest spowolnienie obrazu np. filmu zwolnionego [6, 7],
stosowanie określonych uproszczeń bowiem człowiek • 
(wg psychologów) jest w stanie zapamiętać i odtworzyć 
od 2 – 7 elementów, „dawek”, „kroków” [15] 
eksponowanych jednocześnie słuchowo lub wzrokowo, 
które należy dostrzec i świadomie zapamiętać. Należy 
więc wyodrębnić ze złożonej struktury czynności 
ruchowej poszczególne sekwencje sensomotoryczne, 
których zewnętrznym przejawem są zmiany kątów w 
stawach kończyn górnych i dolnych [16]. Polega to na 
wyeksponowaniu w algorytmie czynności ruchowej 
najistotniejszych tzw. „podstawowych punktów 
wsparcia techniki” [17],
zwięzłość przez ograniczenie redundacji informacji • 
poprzez usunięcie informacji zbędnych (zwłaszcza w 
początkowym etapie nauczania) i ograniczenie ich do 
„sekwencji węzłowych” [6]. Dostarczenie uczniowi 
mniejszej ilości informacji wspomaga łatwiejsze ich 
zapamiętywanie,
uwzględnienie w prezentacji czynności ruchowej • 
elementów przestrzenno- czasowych, a więc koordynacji 
i rytmu ruchów [18],
łatwość w zapamiętywaniu informacji wizualnej, • 
gwarantująca uczniowi odtworzenie całości już po paru 
próbach,
dostosowanie wizualnego ujęcia sekwencji ruchowych • 
do możliwości percepcyjnych ucznia z uwzględnieniem 
ich indywidualnych możliwości spostrzegania,
stosowanie pokazu techniki ruchu bezpośrednio przed • 
podjęciem zadania ruchowego. Skrócenie bowiem 
czasu jaki upływa od momentu obserwacji do podjęcia 
zadania ruchowego zapewnia dokładniejsze zapisanie 
struktury ruchu w pamięci motorycznej,
współdziałanie informacji wizualnej z innymi metodami • 
nauczania zwłaszcza opartymi na słowie,
stosowanie różnorodnych metod pokazowych w • 
trakcie nauczania, co wpływa na skuteczność pokazu i 
kompletność informacji o technice ruchu,
uwzględnienie stanu emocyjnego ucznia, który to • 
wpływa na selekcję napływających i przetwarzanych 
informacji [19],
pełnienie funkcji motywującej.• 

Rozwijanie sposobów oddziaływania na sferę 
poznawczą ucznia w procesie kształcenia czynności 
motorycznych staje się właściwym kierunkiem 
poprawiania efektywności tego procesu. Przekazywanie 
informacji wizualnych może zarówno obejmować 
prezentację wzorca jak i umiejętności uczącego się. 
Celem wówczas staje się dostarczenie informacji na temat 
aktualnego stanu zaawansowania w procesie nauczania 
danej czynności motorycznej. 

Obiektywna ocena umiejętności w procesie 
nauczania i doskonalenia technik pływania na poziomie 
standardowym ujawnia zatem uczniowi rozbieżności 
pomiędzy zakładanym efektem końcowym a opanowanym 
poziomem przyswajanych czynności motorycznych. 
Może tym samym stanowić czynnik mobilizujący do 
pracy mającej na celu zniwelowanie ujawnionych różnic 
pomiędzy wzorcem a prezentowanym przez uczącego się 
poziomem.

Istotnym zagadnieniem związanym z ocenianiem 
uczniów w nauczaniu czynności motorycznych 
jest wdrażanie do samodzielnego kontrolowania 
wykonywanych zadań ruchowych, czyli dokonywania 
samooceny [20]. Dlatego też w szczególności przyszłych 
nauczycieli powinno się sukcesywnie przygotowywać 
do trafnego oceniania, zwłaszcza w procesie uczenia 
się i nauczania czynności motorycznych. Nadmienić 
należy, iż samoocena powinna być dokonywana na 
podstawie nagrań video i odtworzenia obrazu, ponieważ 
jak wskazują badania [21] samoocena dokonana na 
podstawie odczuwanych wrażeń kinestetycznych jest 
bardziej rozbieżna z oceną eksperta względem samooceny 
dokonanej na podstawie nagrań video.

W objętym obserwacjami obszerniejszym projekcie 
badawczym autorzy pragnęli, poprzez oddziaływanie 
na sferę, oprócz psychomotorycznej, także poznawczą i 
emocjonalną, zintelektualizować oraz zindywidualizować 
proces kształcenia umiejętności pływackich dzięki 
dostarczeniu uczącemu się wiedzy na temat wzorca 
nauczanej umiejętności oraz kompetentnej informacji 
o istniejących błędach i niedostatkach techniki ruchu. 
Zastosowana metoda naturalnego eksperymentu 
pedagogicznego z wdrożeniem techniki grup 
eksperymentalnej i kontrolnej miała na celu określenie 
wpływu wzbogaconego przekazu informacji wizualno – 
werbalnej na efekty nauczania techniki kraula na piersiach. 
Objęci badaniami studenci z grup eksperymentalnych 
wyposażeni zostali w specjalnie przygotowane nośniki 
elektroniczne (CD RW) zawierające informacje w postaci 
filmów i animacji z opisami na temat nauczanej techniki 
ruchu. W prezentacji multimedialnej umieszczono 
również slajd umożliwiający dokonywanie samooceny 
w odniesieniu do wzorca (pokaz równoległy). 
Systematycznie nagrywani i oceniani studenci mogli 
samodzielnie planować i realizować indywidualny proces 
kształcenia własnych umiejętności pływania koncentrując 
się na korygowaniu dostrzeżonych błędów. 

Za podstawowy cel prezentowanej pracy przyjęto 
określenie wpływu wzbogaconego przekazu informacji 
wizualno-werbalnej na postępy w uczeniu się i nauczaniu 
techniki kraula na piersiach.
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Postawiono więc następujące pytania badawcze:

Jaki wpływ ma metoda nauczania czynności • 
pływackich z wykorzystaniem nagrań video oraz 
prezentacji multimedialnej na postępy w procesie 
kształcenia umiejętności pływania kraulem na poziomie 
standardowym? 
Czy dostrzega się różnice w analizowanych zmiennych • 
między grupami kobiet i mężczyzn?
Czy ilość dokonanych autoobserwacji i samoocen ma • 
wpływ na postępy w przyswajaniu techniki pływania 
kraulem?

Materiał i metody badawcze 
Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2007 

do stycznia 2008 roku. Udział w nich wzięło 202 studentów 
I roku AWF w Krakowie kierunku wychowanie fizyczne. 
Ze względu na absencję podczas realizacji projektu 
do analizy wyników zakwalifikowano ostatecznie 158 
badanych, w tym 68 kobiet i 90 mężczyzn. Podstawową 
metodę badawczą stanowił naturalny eksperyment 
pedagogiczny z udziałem dwóch grup: eksperymentalnej 
(E) i kontrolnej (K). Liczebność grupy kontrolnej (K) 
wynosiła 69 osób w tym 31 kobiet i 38 mężczyzn. Grupa 
eksperymentalna została podzielona na dwie podgrupy 
uwzględniające aktywne uczestnictwo badanych w 
zajęciach: 

E1, w której znaleźli się studenci uczestniczący 
we wszystkich zajęciach i tym samym korzystający 
trzykrotnie z wzbogaconego przekazu informacji 
wizualno – werbalnej o liczebności równej 49 osób w tym 
24 kobiety i 25 mężczyzn;

E2, w której znaleźli się studenci korzystający 
dwukrotnie z wzbogaconego przekazu informacji 
wizualno – werbalnej  o liczebności 40 osób w tym 13 
kobiet i 27 mężczyzn.

Eksperyment dotyczył działań dydaktycznych 
związanych z nauczaniem techniki pływania kraulem 
na poziomie standardowym. Uczestnicy badań zostali 
dobrani do grup badawczych drogą losową za pomocą 
techniki randomizacji [22]. 

Czynnikiem eksperymentalnym wdrożonym w grupie 
E (zmienną niezależną) była metoda nauczania techniki 
pływania kraulem polegająca na wzbogaconym przekazie 
informacji wizualno – werbalnej. W grupie K wdrożono 
tradycyjną metodę przekazu wizualno – werbalnego z 
wykorzystaniem takich środków dydaktycznych jak: 
plansze poglądowe, filmy, pokaz, demonstracja. W 
nauczaniu kraula w grupie E, oprócz wyżej wymienionych 
technik pokazu, wykorzystano dodatkowo prezentację 
multimedialną umieszczoną na nośnikach CD – RW 
(według koncepcji autorów eksperymentu) zawierającą:

Informacje (obrazy z opisami) na temat 
nauczanej techniki w postaci filmów video i animacji 
prezentujących wzorce ruchowe danej techniki połączone 
z instruktażem; 

Nagrania filmowe przedstawiające poziom 
umiejętności opanowanej przez uczestników badań 
nauczanej techniki pływania kraulem. 

Badani z grup E zostali nagrani podczas zajęć 
czterokrotnie. Każde z nagrań zostało ocenione 

przez eksperta (dwóch sędziów niezależnych) z 
wykorzystaniem Kryterialnego Testu Umiejętności [23]. 
Studenci uczestniczący w procesie uczenia się i nauczania 
kraula z zastosowaniem czynnika eksperymentalnego, 
wykorzystując pierwsze trzy nagrania, dokonywali 
autoobserwacji i samooceny w odniesieniu do wzorca 
(pokaz równoległy) zapisując wyniki w kartach oceny 
Kryterialnego Testu Umiejętności. Studenci i studentki 
z grup E dostarczali drogą elektroniczną wypełnioną 
przez siebie kartę oceny w zamian uzyskując kartę oceny 
wypełnioną przez eksperta. Badani z grup kontrolnych 
zostali nagrani dwukrotnie na początku i na zakończenie 
procesu nauczania i uczenia się kraula. Nagrania te 
również zostały ocenione przez eksperta zgodnie z 
opisaną procedurą. Pierwsze z nagrań zrealizowanych 
w grupach kontrolnej i eksperymentalnej stanowiły 
pretest umiejętności, natomiast nagranie drugie w 
grupie kontrolnej i ostatnie (czwarte) w grupach 
eksperymentalnych stanowiło posttest umiejętności 
pływania nauczaną techniką. Uczestnicy badań z grup K 
nie dokonywali autoobserwacji i samooceny oraz nie znali 
wyników oceny eksperta. Wyniki zapisywane w kartach 
oceny Kryterialnego Testu Umiejętności stanowiły 
punktową ocenę nauczanej techniki, gdzie 1 punkt 
był równoznaczny z prawidłowym wykonaniem danej 
sekwencji sensomotorycznej, a 0 punktów przypisywano za 
nie wykonanie lub nieprawidłowe wykonanie ocenianego 
elementu techniki. W prezentowanym doniesieniu 
poddano analizie zmiany wartości punktowych uzyskane 
przez badanych w pre i postteście.

Po zebraniu materiału badawczego uporządkowano 
dane tematycznie, posegregowano i poddano analizie 
statystycznej. Podstawą opracowania materiału 
badawczego było określenie wielkości postępów w 
opanowaniu techniki kraula na piersiach wyrażonych za 
pomocą wartości liczbowych. Określając różnice między 
grupami eksperymentalnymi (E) i kontrolnymi (K) w 
uwzględnianej zmiennej dotyczącej zmian w obszarze 
punktowego wyniku Kryterialnego Testu Umiejętności 
posłużono się testem t – studenta. 

Analiza wyników
Szczegółowa analiza wyników Kryterialnego Testu 

Umiejętności przeprowadzonego w ramach eksperymentu 
dotyczącego metody nauczania czynności pływackich 
z wykorzystaniem wzbogaconej informacji wizualno 
– werbalnej pozwoliła na sformułowanie poniżej 
przedstawionych spostrzeżeń.

Zmiany dotyczące poziomu umiejętności pływania 
kraulem w grupach eksperymentalnych uczestniczących 
we wszystkich zajęciach (E1) w odniesieniu do wyników 
uzyskanych w grupach kontrolnych (K) wykazują 
wyraźne różnice istotne statystycznie (p<0,001) na 
korzyść uczestników badań korzystających trzykrotnie 
z wdrożonego czynnika eksperymentalnego (Tab. 1). 
Szczegółowa analiza tej zmiennej z uwzględnieniem 
płci badanych również ujawnia znacząco większy postęp 
w grupach eksperymentalnych, przy czym istotność 
statystyczna w przedstawionych różnicach między grupą 
męską eksperymentalną (Me1) a grupą męską kontrolną 
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Tabela 1. 
Różnice postępów w przyswajaniu techniki kraula w grupach E1 i K

Testy t studenta dla prób niezależnych. Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Średnia
t df p

N ważnych Odch. Stand..
F p

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2

Me1 vs. Mk 8,02 5,013 3,319 61 0,0015 25 38 4,377 2,825 2,400** 0,016

Ke1 vs. Kk 7,312 3,983 4,586 53 0,0000 24 31 3,243 2,127 2,324* 0,030

E1 vs. K 7,673 4,551 5,293 116 0,0000 49 69 3,84 2,570 2,233* 0,002

p<0,001*, p<0,05**
Legenda:
Me1 – męska grupa eksperymentalna korzystająca trzykrotnie z czynnika eksperymentalnego
Me2 – męska grupa eksperymentalna korzystająca dwukrotnie z czynnika eksperymentalnego
Ke1 – żeńska grupa eksperymentalna korzystająca trzykrotnie z czynnika eksperymentalnego
Ke2 – żeńska grupa eksperymentalna korzystająca dwukrotnie z czynnika eksperymentalnego
Mk – męska grupa kontrolna
Kk – żeńska grupa kontrolna
E1 = Me1 + Ke1
E2 = Me2 + Ke2
K = Mk + Kk

Tabela 2. 
Różnice postępów w przyswajaniu techniki kraula w grupach E2 i K

Testy t studenta dla prób niezależnych. Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Średnia
t df p

N ważnych Odch. Stand.
F p

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2

Me2 vs Mk 5,815 5,013 0,953 63 0,3445 27 38 3,967 2,825 1,972 0,057

Ke2 vs. Kk 5,577 3,984 1,913 42 0,0625 13 31 3,303 2,127 2,411 0,05

E2 vs. K 5,737 4,551 1,964 107 0,0522 40 69 3,723 2,570 2,098 0,007

Tabela 3. 
Różnice postępów w przyswajaniu techniki kraula z uwzględnieniem czynnika płci.

Testy t studenta dla prób niezależnych. Zmienne traktowane są jako niezależne próby.

Średnia t df p N ważnych Odch. Stand.
F p

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2

Mk vs. Kk 5,013 3,984 1,677 67 0,0982 38 31 2,825 2,127 1,764 0,114

Me1 vs. 
Ke1 8,02 7,312 0,641 47 0,5248 25 24 4,377 3,243 1,821 0,155

Me2 vs Ke2 5,815 5,577 0,187 38 0,8527 27 13 3,967 3,303 1,442 0,514
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(Mk) okazała słabsza (p<0,05) w odniesieniu do różnic 
między grupami żeńskimi (Ke1 vs. Kk).

Wyniki Kryterialnego Testu Umiejętności 
przeprowadzonego w grupie E2 na początku procesu 
nauczania (pretest) w odniesieniu do wyników 
uzyskanych w postteście ukazują większy średni postęp w 
przyswajaniu techniki kraula względem grupy kontrolnej 
(Tab. 2). Przedstawione różnice w analizowanej zmiennej 
z zastosowaniem testu t studenta dla prób niezależnych 
okazały się jednak nie istotne statystycznie. Poddano 
również analizie dane z uwzględnieniem czynnika płci, 
która także nie wykazała istotnych statystycznie różnic 
między przyjętymi grupami badawczymi (Tab. 2).

Zastosowane narzędzie statystyczne do poszukiwania 
rozbieżności w analizowanej zmiennej między grupami 
męskimi i żeńskimi nie wykazało w żadnym przypadku 
istotnych różnic (Tab. 3). Dostrzega się jednocześnie 
w grupach kobiecych (Kk, Ke1, Ke2) mniejsze średnie 
wartości punktowe obrazujące postęp w opanowaniu 
nauczanej techniki w odniesieniu do wyników uzyskanych 
w grupach męskich (Mk, Me1, Me2).

Podsumowanie 
Na podstawie analizy wyników dotyczących zmian w 

poziomie umiejętności pływania kraulem wśród studentów 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie można 

sformułować następujące spostrzeżenia:
Metoda nauczania czynności pływackich z 

wykorzystaniem wzbogaconego przekazu informacji 
wizualno – werbalnej w postaci nagrań video oraz 
prezentacji multimedialnej, polegającej na dokonywaniu 
przez badanych autoobserwacji  i samooceny własnych 
umiejętności – wpłynęła na poprawę efektywności procesu 
kształcenia umiejętności pływania kraulem na poziomie 
standardowym, bowiem grupy eksperymentalne, zarówno 
wśród kobiet jak i mężczyzn, opanowały tę technikę na 
wyższym poziomie (p<0,05) aniżeli grupy kontrolne.

Czynnik płci, uwzględniony jako zmienna, mogąca 
potencjalnie wpływać na  efektywność w opanowaniu 
nauczanych czynności pływackich, nie zaznaczył w 
badaniach swojego znaczenia. Nie dostrzeżono bowiem 
istotnych statystycznie różnic w osiąganych przez grupy 
męskie i żeńskie postępach w przyswajaniu techniki 
kraula.

Wdrożony czynnik eksperymentalny stanowił  istotny 
element w podniesieniu skuteczności opanowania przez 
badanych techniki pływania kraulem, zatem zwiększanie 
wymiaru dokonywania w lekcjach autoobserwacji i 
samooceny umiejętności pływackich może pozytywnie 
wpływać na postępy w przyswajaniu nauczanej czynności 
ruchowej.
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Послесловие к выходу в свет учебного пособия  

«Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації»
Представленное учебное пособие Татьяны 

Вячеславовны Бойчук с соавторами опубликовано в 
2010 году в г. Львове на 240 страницах и включает 
предисловие, 9 глав, приложения, терминологический 
словарь, список использованной и рекомендованной 
литературы, предметный указатель. Оно написано кол-
лективом авторов (Бойчук Т.В., Голубева М.Г., Леван-
довский А.С., Войчишин Л.И.) на украинском языке в 
прекрасном переплете с фотографиями и посвящено 
актуальной проблеме – диагностике функционально-
го состояния организма больных во время физической 
реабилитации. Данное учебное пособие предназначе-
но для преподавателей, студентов учебных заведений, 
факультетов физического воспитания и спорта меди-
цинских учебных заведений и специалистов физичес-
кой реабилитации. 

Безусловно, проводить анализ содержания учебно-
го пособия, известных не только в Украине, но и в Ев-
ропе рецензентов (Тащук В.К. – д.м.н., проф., Фурман 
Ю.М. – д.б.н., проф., Вовканич А.С. – к.б.н., доцент), 
и давать рецензию на авторов, вышедшего учебного 
пособия, не так-то легко. Однако, мы взяли на себя 
ответственность еще раз проанализировать содержа-
ние данного труда, как бы со «стороны студентов». 

Как видно, в содержании данного труда можно 
выделить четыре раздела: антропометрическое об-
следование; обследование опорно-двигательного ап-
парата, суставов, позвоночника, мышечной, нервной 
и сердечно-сосудистой систем; оценочные показатели 
и тесты; приложения.

В предисловии авторы под девизом «Ми бачимо 
тільки те, на що вміємо дивитися» (М. Затурофф) ра-
зумно обосновали подготовку специалистов по физи-
ческой реабилитации и здоровья человека с учетом 
использования клинических методов исследования, 
функциональных проб и тестов. Единственное, что не 
хватает в предисловии, на наш взгляд, так это указать 
в тексте частоту заболевания населения с патологией 
опорно-двигательного аппарата. 

В первом разделе изложены антропометрические 
методы исследования, дано определение антропоме-
трии, показано, как измерять тело человека и как про-
водить оценки полученных показателей с помощью 
формул и индексов, а также написана классификация 
В.М. Черноруцкого и других авторов в контексте ти-
пов конституции. Прочтя данный раздел, студенты 
поймут, как проводить измерения тела человека и как 
полученным показателям, в результате исследования, 
давать оценки. Нам кажется, что в этом разделе не 
уделено достаточного внимания на методы антропо-
метрических стандартов, корреляции и индексов. Они 
бы нацелили студентов на важность таких методов в 
обследовании больного. 

В разделах 2-5 углубленно и подробно освети-
ли как обследовать опорно-двигательный аппарат, 
суставы, мышечную и нервную системы.  В этих 
разделах отражены: жалобы больного, сбор его анам-
неза, объективная оценка жизни больного и оценка 
опорно-двигательного аппарата, в том числе суста-
вов, мышечной и нервной систем. При этом авторы 
использовали таблицы, индексы, формулы, шкалы, 
бланки, рисунки, показатели и инструментальные 

методы исследования. В предложенных разделах 
студенты, изучив его, получат знания, которые они 
могут применить в своей деятельности и дадут воз-
можность оценить функции этих систем. 

Особенно привлекает внимание студентов третий 
раздел «Особливості дослідження функцій окремих 
суглобів». В этом разделе детально расписаны мето-
дики, тесты, оценки функционального состояния сус-
тавов опорно-двигательного аппарата. Из рекоменда-
ций можно было бы указать на оценки таких методов, 
как клинический, инструментальный, биохимичес-
кий, иммунологический, клинический анализ крови, 
ткани (биопсия), мочи и кала.

В шестом разделе авторы включили обследования 
позвоночника. Как известно, он играет ведущую роль 
в становлении организма человека, который подразде-
ляется на шейный, грудной, поясничный, крестцовый 
и копчиковый отделы. Каждый отдел имеет свое 
предназначение. При обследовании авторы обратили 
внимание на возрастные особенности роста позво-
ночника, функциональную подвижность позвоночно-
двигательных сегментов, его функциональные изгибы, 
исследование осанки и деформации позвоночника, их 
диагностику. Такое выделение очень хорошо скажется 
на улучшение памяти студентов. Они могли бы про-
водить обследования суставов и давать им оценку в 
отношении их функционального состояния. 

Седьмой раздел посвящен обследованию функци-
онального состояния организма больного по показате-
лям ЧСС, АД, проб для оценки функции вегетативной 
нервной системы, частоты дыхания и функциональных 
дыхательных проб, спирографии и проб для уста-
новления толерантности физической нагрузки. На 
наш взгляд, больше внимания следует уделить на 
этот раздел, так как функции сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем «наглядно» показательны в оздо-
ровительной практике. Что касается этих систем, то 
студенты могли бы их прочесть и изучить в новой 
монографии «Функциональное состояние сердечно-
сосудистой и дыхательных систем» (примерное на-
звание). Тоже самое относится и к восьмому разделу 
(2,2 страницы). Оценке соматического здоровья мож-
но посвятить следующее учебное пособие.

В целом учебное пособие написано на хорошо отре-
дактированном украинском языке, воспринимается 
студентами с удовольствием и с особым прилежанием. 
Со своей целью и задачами авторы справились в отно-
шении обследования функции опорно-двигательного 
аппарата. Такое учебное пособие необходимо для пре-
подавателей и студентов как в учебном процессе, так 
и в научных исследованиях. 

Мы считаем, что данное учебное пособие по со-
держанию и объему, раскрытию и охвату методов, 
тестов и методик, по поставленным целью и задачам 
соответствует написанию такого рода работ, а имею-
щие замечания не умоляют достоинства и значимости 
данной книги.

Зайцев В.П., Ермаков С.С., 
Манучарян С.В., Федяй И.А.

Харьковская государственная 
академия физической культуры
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