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А.Д. Бутовский о системе физического воспитания в Швеции

Бубка С.Н. 
Национальный олимпийский комитет Украины 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Дан анализ взглядов А.Д. Бутовского 
на физическое воспитание в Швеции 
и, прежде всего,  на систему шведской 
гимнастики, с которой Алексей Дмитри-
евич ознакомился в 1892 году во время 
посещения этой страны в ходе служеб-
ной командировки, а затем обобщенно 
изложил в ряде трудов. Рассмотрены 
освещённые в его трудах позитивные 
и негативные моменты шведской си-
стемы физического воспитания, роль 
Стокгольмского королевского гимнасти-
ческого центрального института и харак-
теризуются несколько видных шведских 
деятелей, в разные годы руководивших 
им, а также акцентируются аспекты раз-
нообразных упражнений этой системы. 
Отмечается, что шведская гимнасти-
ка по своей направленности, составу 
упражнений и методике их применения 
принципиально отличалась от осталь-
ных гимнастических систем в XIX веке. 
Подчеркивается, что упражнения швед-
ской гимнастики отличаются естествен-
ностью поз и движений, отсутствием в 
них максимальных усилий, жестких и 
грубых движений.

Бубка С.Н. А.Д. Бутовський про си-
стему фізичного виховання в Швеції. 
Проаналізовано погляди О.Д. Бутовсь-
кого на фізичне виховання у Швеції 
й насамперед на систему шведської 
гімнастики, з якою Олексій Дмитро-
вич ознайомився в 1892 році під час 
відвідування цієї країни в ході служ-
бового відрядження, а потім узагаль-
нено виклав у ряді праць. Розглянуто 
висвітлені в його працях позитивні й 
негативні моменти шведської системи 
фізичного виховання, роль Стокгольмсь-
кого королівського гімнастичного цен-
трального інституту, робота деяких 
видатних шведських діячів, які у різні 
роки керували ним, а також акценту-
ються аспекти різноманітних вправ цієї 
системи. Наголошується, що шведська 
гімнастика за своєю спрямованістю, 
складу вправ і методиці їх використан-
ня принципово відрізнялася від реш-
ти гімнастичних систем в XIX столітті. 
Підкреслюється, що вправи шведської 
гімнастики відрізняються природністю 
поз і рухів, відсутністю в них максималь-
них зусиль, жорстких і грубих рухів.
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Швеция1 была одной из тех европейских стран, 
которые А.Д. Бутовский посетил во время своей за-
рубежной командировки в 1892 году.

Ознакомление Алексея Дмитриевича с шведской 
системой физического воспитания, анализ и обобще-
ние различных аспектов ее специфики воплотились, 
в частности, в публикациях 1897-1898 гг. в «Педаго-
гическом сборнике военно-учебных заведений» и в 
некоторых других работах, среди которых «Шведская 
педагогическая гимнастика» (1897 г.), «Система швед-
ской педагогической гимнастики» (1899 г.), «Система 
шведской педагогической и военной гимнастики. Из-
дание 2-е» (1903 г.).

На труды А.Д. Бутовского, посвященные системе 
шведской педагогической и военной гимнастики, об-
ратили внимание специалисты не только в России, но 
и в самой Швеции. Как отмечает Бутовский [5], «…две 
последние главы, по поручению профессора Тёрнгре-
на, переведены на шведский язык и помещены, с его 
примечаниями, в редактируемом им органе Сканди-
навского общества учителей гимнастики – “Tidskrift i 
gymnastic” (1899 г., тетр. 1-я). «Эта работа, – говорит 
профессор Тёрнгрен, – достойна внимания со многих 
точек зрения, в особенности же со стороны основатель-
ного предварительного изучения, предпринятого авто-
ром для возможно полного и точного изложения разви-
тия этой отрасли воспитания, так живо интересующей 
в настоящее время весь цивилизованный мир» [5].

Далее  А.Д. Бутовский отмечает: «Профессор Тёрн-
грен не сходится с автором в сравнительной оценке 
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шведской гимнастики и немецкого турнен, что впол-
не объясняется национальным предрасположением к 
своей родной системе упражнений. Во всяком случае, 
он с благородным беспристрастием сознаёт, что раз-
личие во взглядах может служить только на пользу 
дела. … В заключение он высказывает особую бла-
годарность автору «за тот любвеобильный интерес, 
с которым он изучал шведскую гимнастику, и за те 
обстоятельные сведения о ней, о которых несомненно 
свидетельствует его работа…» [5].

В становлении и развитии системы гимнастики в 
Швеции в XIX веке основную роль сыграл созданный 
в Стокгольме в 1813 году королевский гимнастиче-
ский центральный институт [6].

А.Д. Бутовский, говоря об этом институте, отме-
чает: «Назначение его определено в королевском ука-
зе от 13 июля 1887 г. (в  шведском оригинале: Kongl. 
Majitts nädiga för Gimnastiska Centralinstitutets: gifven 
Stockholms slot den 13 Juli 1887) таким образом: «Гим-
настический центральный институт имеет целью со-
общать молодым слушателям, мужчинам и женщи-
нам, посвящающим себя гимнастике, необходимые 
для того научные сведения и практические умения. 
Институт образовывает инструкторов по гимнастике 
и фехтованию, учителей и учительниц гимнастики, 
а также врачебных гимнастов – мужчин и женщин. 
Институт занимается вместе с тем обучением гимна-
стике школьного юношества и лечением посредством 
врачебной гимнастики таких больных, для которых 
гимнастическое воздействие признается полезным» 
[5].
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

А.Д. Бутовский сообщает, что на мужское отделе-
ние королевского гимнастического центрального ин-
ститута в число его слушателей поступают офицеры 
и унтер-офицеры армии, офицеры флота и граждан-
ские лица. Все поступающие должны обладать здоро-
вым, сильным сложением, задатками для физических 
упражнений и возрастом не старше 30 лет.

Полный курс для мужчин в этом институте продол-
жается три года. При этом после успешного прохожде-
ния однолетнего курса присваивается звание «инструк-
тора гимнастики и фехтования», что дает военным 
право вернуться в свои полки в качестве инструкторов, 
а гражданским лицам – право на преподавание гимна-
стики в низших учебных заведениях. Двухлетний курс 
называется учительским; окончившие его получают 
звание «учителя гимнастики» и право на преподавание 
телесных упражнений во всех учебных заведениях. А 
те, кто прошли в этом институте трехлетний курс обу-
чения, после его окончания получают звание «директо-
ра гимнастики», причем они вместе с правом на препо-
давание педагогической гимнастики получают также 
аттестат врачебного гимнаста. 

Для женщин же в королевском гимнастическом 
центральном институте предусмотрен двухлетний 
курс (вследствие несколько уменьшенного объема 
практических упражнений). По окончании годично-
го курса слушательницы выпускаются «учительни-
цами гимнастики», а прошедшим двухлетний курс 
присваивается звание «директора гимнастики» и они 
получают сверх того право практиковать врачебную 
гимнастику [5].

Бутовский также информирует о том, что общими 
для всех слушателей теоретическими предметами, из-
учаемыми в институте, являются анатомия, физиоло-
гия, педагогическая гимнастика, военная гимнастика 
и фехтование (оно преподается только для мужчин), а 
общие для всех слушателей практические дисципли-
ны – это упражнения в педагогической гимнастике, 
упражнения в военной гимнастике, в фехтовании (ис-
ключая женщин) и упражнения в преподавании гим-
настики. Кроме того, в учебных программах имеются 
предметы, относящиеся к учительскому курсу и к кур-
су врачебной гимнастики. 

Бутовский, посетивший Швецию в конце XIX века, 
особо подчеркивает, что в течение своего длительного 
существования (с 1813 года) Стокгольмский королев-
ский гимнастический центральный институт развива-
ет учение о гимнастике на одних и тех же принципах, 
унаследованных от его основателя и первого инициа-
тора этого дела Пера-Генрика Линга, развивавшего 
в свое время теоретические и практические основы 
гимнастики, получившие признание не только в Шве-
ции, а и в ряде других европейских стран [6]. 

Бутовский констатирует, что вследствие такой 
неуклонной преемственности идей «шведская систе-
ма гимнастики является, с одной стороны, системой 
совершенно своеобразной и до известной степени 
обособленной от всех других течений и идей по во-
просам о телесных упражнениях, с другой – пред-
ставляет тщательную разработку в основных своих 

положениях и большую законченность в своем по-
строении» [5].

Выделяет Бутовский и ту тесную связь, которая из-
давна установлена в этом институте между теорией и 
практикой, и то, что «вся практическая часть преем-
ственно основана на ясных и точных теоретических 
положениях. Тут нет ни одного приема, ни одного 
движения, значение которого не объяснялось бы тре-
бованиями и положениями системы, так что практика 
и техника гимнастики служат самым полным выраже-
нием лежащей в основании ее теории» [5].

Сравнивая положение дел в этой сфере в Швеции 
и в других странах, в частности, в Германии, А.Д. 
Бутовский [5] пишет о Стокгольмском королевском 
гимнастическом центральном институте: «Деятель-
ностью своею институт возвел гимнастику в науку, и 
ученики его являются в общественном мнении пред-
ставителями специального и серьезного знания. Это-
го нигде нет. В Германии звание учителя гимнастики 
тоже стоит довольно высоко, но потому, главным об-
разом, что там оно всегда соединено со званием учи-
теля какого-нибудь учебного предмета. Turnen там не 
наука, а искусство. В Швеции бывший ученик гимна-
стического института является педагогом, равноправ-
ным с другими только потому, что он специалист по 
гимнастике. Нигде гимнастика не практикуется и не 
преподается с такой уверенностью в ее необходимо-
сти, как в Швеции. Если там преподавание гимнасти-
ки и доверяется в известных случаях «рутинерам», 
то, всё-таки, там не редкость видеть лиц значитель-
ного общественного положения и большого образова-
ния, занимающихся и преподаванием гимнастики, и 
врачебно-гимнастической практикой».

Также А.Д. Бутовский отмечает [5]: «В шведской 
гимнастике и только в ней одной, при применении 
телесных упражнений главной целью является не на-
вык как таковой, а достижение известного полезного 
влияния на организм… Шведская гимнастика регули-
рует гимнастические навыки и дополняет недостаю-
щие формы отвлеченными упражнениями, значение 
которых – не привитие навыка, а определенное физи-
ологическое воздействие. Такими родами движений 
обладает только она одна, и в этом отношении она 
должна быть поставлена выше турнен».

В историческом экскурсе, входящем в одну из глав 
книги, А.Д. Бутовский освещает плодотворную дея-
тельность Пера-Генрика Линга – вначале в Лундском 
университете (1804-1812 гг.), затем в королевской 
военной школе в Карлсберге (вблизи Стокгольма), а 
с мая 1913 года – в созданном по его инициативе в 
Стокгольме королевском гимнастическом централь-
ном институте.

В разработанном Лингом уставе по гимнастике 
(“Gymmnastik Reglement”), утвержденном и напеча-
танном в 1836 году и ставшем первым методическим 
руководством по шведской гимнастике, вместо упраж-
нений на гимнастических снарядах (Лингу поставили 
условие не включать их в устав, поскольку такие сна-
ряды были дорогостоящими) были введены движения 
с живой опорой или так называемые двойственные 
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движения, которые составляли одну из самых харак-
терных особенностей шведской системы гимнастики. 

В 1838 году Линг переделал гимнастический устав, 
исключив из него все движения с опорой. Зато, как 
отмечает Бутовский [5], «со временем эти движения 
получили очень большое приложение во врачебной 
шведской гимнастике».

В последние годы своей жизни П.-Г.Линг принял-
ся за систематическое изложение своего учения. Когда 
в 1834 году он закончил написание этой работы, она 
была частично напечатана. Однако затем Линг прио-
становил печатание своего труда и забрал рукопись 
для новой ее переработки, довести которую до конца 
он, увы, не успел. Перед смертью (в 1839 г.) Линг за-
вещал издать это сочинение своим ученикам – офице-
ру Карлу-Августу Георгию и доктору Линдбеку. Они в 
1840 году выпустили книгу Линга в свет, озаглавив её 
«Gymnastikens allmänna grunder (Fragment)». 

В этом труде П.-Г.Линг разделил гимнастику на 
четыре части – педагогическую, военную, врачебную 
и эстетическую.

Педагогическая гимнастика включает упражне-
ния, которые человек делает сам, по своей воле, для 
собственного развития (такие упражнения характери-
зуются как субъективно-активные).

Военная гимнастика по своей сути – это борьба во 
всех ее видах, где человек обучается владению ору-
жием или использованию своей собственной силы 
для борьбы (такие упражнения характеризуются как 
объективно-активные).

Назначение врачебной гимнастики – посредством 
движений, прилагаемых по преимуществу с посторон-
ней помощью, облегчать болезненные явления в орга-
низме человека (субъективно-пассивные упражнения).

А с помощью эстетической гимнастики человек 
учится наглядно и понятно для других выражать дви-
жениями свои мысли и чувства (такие упражнения ха-
рактеризуются как объективно-пассивные).

Линг – по оценке в труде Бутовского [5] – отмечал, 
что точных границ между этими отделами гимнасти-
ки нет и что в каждый из них могут входить движения 
из других отделов, но только в ином количественном 
или качественном отношении.

Из четырех упомянутых отделов гимнастики 
сáмой элементарной является педагогическая гимна-
стика, а ее основные положения распространяются и 
на все другие отделы.

Рассматривая учебную программу курса в Сток-
гольмском королевском гимнастическом центральном 
институте, А.Д. Бутовский констатировал, что в ней 
нет эстетической гимнастики и что военная гимнасти-
ка там как будто бы раздвоена: фехтование выделено 
из нее в особый предмет. А во всей целости остаются 
только педагогическая и врачебная гимнастика [5].

Как были убеждены Пер-Генрик Линг и его после-
дователи Габриэль Брантинг, Карл-Август Георгий, 
Гьялмар Линг (сын П.-Г.Линга), гимнастика должна 
способствовать всестороннему физическому разви-
тию человека, повышать его способность к освоению 
различных специальных навыков, укреплять здоровье 

здоровых людей и восстанавливать его у больных [6].
Бутовский отмечал, что в то время, когда он знако-

мился с физическим воспитанием в Швеции (это было, 
напомним, в 1892 году), в шведской гимнастике строго 
различались только два больших отдела: это гимнасти-
ка для здоровых людей  (friskgymnastik) и гимнастика 
для больных (sjukgymnastik). Причем, по понятиям 
шведских специалистов гимнастики,  friskgymnastik 
(гимнастика для здоровых) не является педагогиче-
ской или школьной гимнастикой в общепринятом 
значении этих слов. Под  «friskgymnastik» понимают 
такую гимнастику, которая должна дать упражнения, 
предназначенные для здоровых людей любого возрас-
та и всякого состояния. «Она должна дать развитие в 
детском и юношеском возрасте; сохранить здоровье и 
способность к физической деятельности в зрелом воз-
расте и, по возможности, поддержать и то, и другое в 
старости» [5]. Далее Бутовский отмечает, что гимна-
стика для здоровых при такой широкой ее постанов-
ке поглотила в себе педагогическую и эстетическую 
гимнастику и что военная гимнастика еще до некото-
рой степени сохранила свою самостоятельность и к 
ней в Швеции относили также фехтование на шпагах, 
саблях и штыках и строевые упражнения.

Отмечалось Бутовским и то, что «в шведской гим-
настике для здоровых все упражнения имеют доволь-
но сильно выраженные военные формы, т.е. препода-
ются по команде и исполняются с доступной силам 
учеников точностью» [5].

Шведская гимнастика по своей направленности, 
составу упражнений и методике их применения прин-
ципиально отличалась от остальных гимнастиче-
ских систем, получивших развитие в XIX веке. При 
огромном многообразии упражнений, используемых 
в шведской гимнастике, все они отличались есте-
ственностью поз и движений, отсутствием в них мак-
симальных усилий, жестких и грубых движений. А 
спортивные снаряды, которые использовались в швед-
ской гимнастике, применялись в ней исключительно 
для того, чтобы облегчить выполнение упражнений, 
а не для усложнения условий их выполнения, не для 
создания дополнительных трудностей и препятствий, 
как это имело место в военизированных немецкой или 
французской системах [1, 2, 4, 5, 6].

Следует отметить, что в середине XIX века швед-
ская гимнастика приобрела большую популярность 
и в других странах Европы, в том числе даже в Гер-
мании. Так, офицер прусской армии Ротштайн, кото-
рый по поручению своего правительства прошел курс 
обучения в Стокгольмском королевском гимнастиче-
ском центральном институте (им в период 1939-1962 
гг. руководил последователь П.-Г.Линга Г.Брантинг), 
по возвращении из Швеции был назначен директо-
ром основанного в 1847 году (по образцу упомяну-
того шведского учебного заведения) Берлинского 
центрального гимнастического института. Обладая 
большой эрудицией и будучи страстным противником 
турнерства (немецкой системы физического воспи-
тания) и убежденным сторонником шведской гимна-
стики, Ротштайн, как отмечал Бутовский [5], «почти 
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фанатически проводил свои идеи и как учитель, и 
как писатель», что вызвало патриотический протест 
со стороны немецких педагогов и врачей. Вследствие 
возникшей в связи с этим ожесточённой полемики 
Ротштайн в 1863 году отказался от занимаемого им в 
течение шестнадцати лет поста директора Берлинско-
го центрального гимнастического института. Однако, 
по мнению Бутовского, деятельность  Ротштайна не 
осталась без последствий для немецкого Turnen: сле-
ды его идей и в дальнейшем сказывались в педагоги-
ческом применении упражнений, а немецкая военная 
гимнастика еще долго сохраняла заметные черты сход-
ства со шведской гимнастикой времен Брантинга.

Шведская гимнастика получила распространение 
в Финляндии, России, Швейцарии, Англии, США и в 
некоторых других странах, где этому способствовала 
активная деятельность ее сторонников – выпускников 
Стокгольмского королевского гимнастического цен-
трального института [6].

Что касается того, как шведская гимнастика про-
никла в Россию (ещё при жизни Пера-Генрика Лин-
га), то, пожалуй, для ответа на этот вопрос следует 
привести цитату из книги А.Д. Бутовского «Система 
шведской педагогической и военной гимнастики» [5]: 
«До начала 30-х годов у нас вовсе не было никакой 
гимнастики, но около этого времени (1832) бывший 
тогда начальником военно-учебных заведений ве-
ликий князь Михаил Павлович, заинтересовавшись 
гимнастическими упражнениями в ортопедическом 
заведении д-ра Мандилени в Москве, нашел полез-
ным ввести гимнастику в кадетские корпуса. В это 
время случился в России швед, Мориц Паули, гимнаст 
и фехтмейстер, и ему поручено было организовать 
гимнастическое обучение сначала в Петербургских 
и Московском, а потом и в других кадетских корпу-
сах. По всей вероятности, Паули был учеником Линга 
в первые годы института. Во всяком случае, он знал 
основания шведской гимнастики, так как преподавал 
ее в учебных заведениях в своем отечестве, а в Пе-
тербурге основал частное врачебно-гимнастическое 
заведение на шведских началах. Лет через семь Пау-
ли умер (1839), и на смену ему явился Карл-Фридрих 
де Рон, отставной поручик шведской службы, один 
из лучших учеников Линга. Ему были переданы обя-
занности Паули по обучению гимнастике в кадетских 
корпусах, и он же принял его гимнастическое заведе-
ние… Де Рон оставался в России до 1858 года; штат-
ное место в военно-учебных заведениях он занимал 
лет восемь, потом вышел в отставку и отдался глав-
ным образом врачебной гимнастике в своем заведе-
нии, не переставая в то же время деятельно пропаган-
дировать гимнастику как воспитательное средство и 
как военно-подготовительное занятие. В различное 
время ему поручались для обучения команды гвардей-
ского корпуса, морского ведомства и пр.».

Следует признать ошибочным мнение о том, будто 
бы шведская гимнастика с ее оздоровительной ори-
ентацией сдерживала развитие спорта. На самом же 
деле в Швеции, параллельно с развитием гимнасти-
ки, интенсивно развивался и соревновательный спорт 

(в XVIII-XIX веках), а развитие и распространение 
шведской гимнастики Пера-Генрика Линга успешно 
сочеталось в этой стране с развитием и популяриза-
цией различных видов спорта, с проведением сорев-
нований и спортивных праздников [6].

Хотя представители шведской гимнастической 
школы и являвшегося центром этой системы Сток-
гольмского института, как правило, весьма ревниво 
воспринимали попытки разрушения тех основ гим-
настики, которые были заложены и развиты Пером-
Генриком Лингом и его последователями, но в то же 
время сторонники шведской системы физического 
воспитания, изучая различные направления развития 
гимнастики, популярные в других странах и выявляя 
лучшее в этих системах, стремились использовать 
их в качестве дополнений к шведской системе [4, 6]. 
Вследствие этого в программы института в Стокголь-
ме стали включаться и разные спортивные упражне-
ния, дополнявшие традиционную шведскую систему. 

А.Д. Бутовский, в частности, отмечал, что одним 
из наиболее активных сторонников более свободно-
го направления в шведской гимнастике был один из 
ведущих специалистов Стокгольмского королевского 
гимнастического центрального института (с 1905 года 
– его директор), старший учитель военной гимнасти-
ки, майор Виктор Бальк – один из ближайших сорат-
ников Пьера де Кубертена в деле возрождения Олим-
пийских игр в современных условиях, член первого 
состава Международного олимпийского комитета, а 
затем и вице-президент МОК. Являясь приверженцем 
шведской школы гимнастики, он в то же время вклю-
чал в свою деятельность (в том числе и в такую работу, 
как «Гимнастика») применение и наиболее эффектив-
ных упражнений и снарядов из немецкой гимнастики, 
а также считал перспективным и английский опыт в 
широком использовании спорта [3, 6].

Высоко оценивая достоинства этого видного и 
опытного шведского специалиста, А.Д. Бутовский от-
мечает: «Майор Бальк хорошо помнит слова Линга, что 
снаряд есть только средство, а цель гимнастики есть 
движение, а потому он не видит причины, по которой 
следовало бы бояться снарядов, раз производимые на 
них движения будут отвечать задачам гимнастическо-
го развития. Поэтому в приложении к своей гимнасти-
ке он не колеблется давать полезные упражнения на 
таких снарядах и с такими подвижными снарядами, 
которые отвергаются шведской гимнастикой (Reck,2∗ 
параллельные брусья, железная палка, гири, булавы). 
Мы видели уже, что и в фехтование, преподаваемое 
им по шведской системе, он не боится вносить всё то, 
что может возвысить значение этого упражнения как 
искусства. Он твердо помнит также, что основатель 
шведской гимнастики ничего не имел против подвиж-
ной игры, а потому он является ревностным распро-
странителем детских игр на воздухе. Он устраивает 
места для игр, организует игры и написал несколько 
прекрасных руководств по этому предмету. Наконец, 
майор Бальк известен как деятельный организатор 
среди шведской молодежи упражнений спорта. …
∗ Reck (нем.) – перекладина.
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Справедливость требует сказать, что как шведский 
спорт майора Балька, так и перенесенные им турнер-
ские упражнения стоят много выше этих упражнений 
на их родной почве, так как они упорядочиваются 
здесь теми принципами, которые лежат в основании 
шведского учения о движениях. Сторонники старого 
метода смотрят на всё это с сомнением. Они думают, 
что через это страдает значение системы как нацио-
нального учреждения. Но в этом движении есть что-
то неудержимое, стихийное, и нельзя сомневаться, 
что если это повлияет на уменьшение замкнутости и 
исключительности шведской гимнастики, то это будет 

только к ее выгоде, как системы воспитательной, без 
всякого ущерба для ее народного значения» [5].

…Завершая этот раздел статьи, посвященный из-
учению А.Д.Бутовским системы физического воспи-
тания в Швеции, следует отметить  и то, что в своих 
публикациях, посвященных этой теме, в том числе и в 
рассматриваемой нами его работе «Система шведской 
педагогической и военной гимнастики», Алексей Дми-
триевич не ограничивается глубоким и всесторонним 
анализом этой системы, а и приводит используемые в 
ней многочисленные упражнения (с соответствующи-
ми иллюстрациями к ним).
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Засоби фізичного виховання як захід відновлення розумової 
працездатності студентів в умовах інформатизації освіти 

Бишевець Н.Г.
Академія муніципального управління

Анотації:
Мета дослідження: виявити вплив 
засобів фізичного виховання на по-
казники розумової працездатності 
в умовах інформатизації освіти. 
У дослідженні брали участь 140 
студентів (106 юнаки, 34 дівчата). 
Застосовувалась коректурна бук-
вена проба Бурдона-Анфімова. 
Обґрунтовано необхідність 
профілактичних заходів. Розро-
блено комплекс відновлювальних 
вправ з профілактики перевтом-
лення і погіршення сприйнят-
тя навчального матеріалу при 
застосуванні інформаційних 
технологій. Комплекс розрахова-
ний на виконання вправ із поло-
ження «сидячи» протягом 3-4 хви-
лин у повільному темпі. Комплекс 
включає вправи для зняття напруги 
з кистей рук, очей, шиї, , розсла-
блення м’язів плечового поясу. 
Встановлено факти підвищення 
коефіцієнту точності та розумової 
продуктивності, об’єму зорової 
інформації, пропускної здатності 
сенсорної системи, швидкості пере-
робки інформації, стійкості уваги та 
часу аналізу одного знаку. Доведе-
но, що засоби фізичного виховання 
позитивним чином впливають на 
розумову працездатність майбутніх 
вчителів фізичної культури.

Бышевец Н. Г. Средства физического 
воспитания как основа мероприятий для 
восстановления умственной работоспо-
собности студентов в условиях инфор-
матизации образования. Цель исследова-
ния: выявить влияние средств физического 
воспитания на показатели умственной ра-
ботоспособности в условиях информатиза-
ции образования. В исследовании прини-
мали участие 140 студентов (106 юношей, 
34 девушки). Применялась корректурная 
буквенная проба Бурдона-Анфимова. Обо-
снована необходимость профилактических 
мероприятий. Разработан комплекс восста-
новительных упражнений по профилактике 
переутомления и ухудшения восприятия 
учебного материала при применении инфор-
мационных технологий. Комплекс рассчитан 
на выполнение упражнений из положения 
«сидя» в течение 3-4 минут в медленном 
темпе. Комплекс включает упражнения для 
снятия напряжения с кистей рук, глаз, шеи и 
расслабление мышц плечевого пояса. Уста-
новлены факты повышения коэффициента 
точности и умственной производительности, 
объема зрительной информации, пропуск-
ной способности сенсорной системы, ско-
рости переработки информации, стойкости 
внимания и времени анализа одного знака. 
Доказано, что средства физического вос-
питания позитивно влияют на умственную 
работоспособность будущих учителей фи-
зической культуры.

Byshevets N. G. Means of physical 
education as basis of measures for 
renewal of mental capacity of students 
in the conditions of informatization of 
education. Research purpose: to expose 
influence of facilities of physical education 
on the indexes of mental capacity in the 
conditions of informatization of education. 
140 students took part in research (106 
youths, 34 girls). The proof-reading 
in letters test of Burdon-Anfimov was 
used. The necessity of prophylactic 
measures is grounded. The complex of 
restoration exercises is developed on the 
prophylaxis of overstrain and worsening 
of perception of educational material at 
application of information technologies. A 
complex is counted on implementation of 
exercises from position «sitting» during 
3-4 minutes in a slow rate. A complex 
includes exercise for a deenergization 
from brushes hands, eye, necks and 
weakening of muscles of humeral belt. 
The facts of increase of coefficient of 
exactness and mental productivity, 
volume of visual information, carrying 
capacity of the sensory system, speed 
of processing of information, firmness of 
attention and time of analysis of one sign 
are set. It is well-proven that facilities of 
physical education positively influence 
on the mental capacity of future teachers 
of physical culture.

Ключові слова:
працездатність, відновлення, 
вплив, сприйняття, навантажен-
ня, навчання, діяльність, заходи, 
комплекс.

работоспособность, возобновление, влия-
ние, восприятие, нагрузка, учеба, деятель-
ность, мероприятия, комплекс.

capacity, renewal, influence, perception, 
loading, studies, activity, measures, 
complex.

Вступ.1

Найважливішою тенденцією сьогодення являється 
акцентування уваги фахівців на проблемах якості 
освіти [1, с.12], шлях до поліпшення якої науковці 
вбачають у диференційованому підході з урахуванням 
особливостей розумової працездатності майбутніх 
спеціалістів [6, с.494]. Дійсно, ефективність сприйнят-
тя та переробки інформації, яка визначає успішність 
навчальної діяльності, залежить від розумової 
працездатності людини [5, с.68].

За переконаннями О. І. Іванової, розумову 
працездатність характеризує швидкість обробки 
інформації, якість виконаної роботи, зосередженість, 
увага тощо, що простежується у індивідуальних осо-
бливостях швидкісно-якісних показниках розумової 
роботи студентів [4, с.170]. При цьому розвиток проце-
су стомлення під час навчальної діяльності з точки зору 
Г. С. Петрова викликає зміни структури міжсистемних 
зв’язків між соматичними і вегетативними функціями 
та розумовою працездатністю [9, с.15]. 

За даними Л. С. Кравчука, хронічне перенапру-
ження в поєднанні з перевтомою, яке характерне 
при інтенсивному академічному навантаженню, 
супроводжується зниженням розумової працездатності 
студентів. З точки зору автора, інтелектуальна 

© Бишевець Н.Г., 2012

діяльність безпосередньо залежить від умов кровопо-
стачання головного мозку [6].

Водночас, підвищення якості освіти лежить у 
площині її інформатизації. Так, професійна діяльність 
фахівців у сучасному інформаційному суспільстві 
передбачає вільне володіння засобами інформаційних 
технологій (ІТ), що диктує нові вимоги до їх підготовки 
у вищих навчальних закладах та зумовлює викори-
стання нових методик і засобів навчання, зокрема 
інформаційних технологій навчання (ІТН). Утім відомо, 
що при довготривалій роботі на комп’ютері у людини 
пришвидшується втомлюваність за рахунок перенапру-
ги зорового аналізатора [8, с.222], надмірних зусиль, 
направлених на зберігання статичної пози [7, с.62], 
фіксується зап'ястний синдром, що породжує нервово-
емоційну напругу. Всі перелічені ознаки погіршують 
загальний стан користувачів. Отже, як небезпідставно 
вважає О. І. Іванова, в умовах інформатизації навчально-
го середовища вкрай важливим напрямком досліджень 
являється з’ясування особливостей адаптаційних 
реакцій студентів на інформаційні навантаження [4, 
с.166]. 

Навчання у вищому навчальному закладі призво-
дить до дефіциту рухової активності і, як наслідок, до 
відхилення у стані здоров'я студентської молоді, що 
змушує фахівців звертати увагу на засоби фізичної 
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культури як заходи профілактики втоми і збереження 
здоров'я, а також відновлення розумової працездатності 
студентів в умовах інформатизації освіти [3, с.2]. 

Не зважають на окремі напрацювання, аналіз 
даних літературних джерел показав, що наразі ще 
не до кінця вивчено перспективи використання 
засобів фізичного виховання у справі відновлення 
розумової працездатності студентів при використанні 
в інформатизованому навчальному середовищі, що 
і спонукало нас до вивчення означеної проблеми на 
прикладі студентів факультету фізичного виховання.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри спорту Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, яка 
входить до загальноуніверситетської теми «Методичні 
засади підготовки майбутніх вчителів фізичної куль-
тури  до формування здорового способу життя» (дер-
жавний реєстраційний номер 0110U000020 від 29 
січня 2010 року).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: виявити вплив засобів 

фізичного виховання на показники розумової 
працездатності в умовах інформатизації освіти. 

Серед методів, які були нами використані в ході 
дослідження, аналіз літературних джерел, анкетування, 
коректурна буквена проба Бурдона-Анфімова та ме-
тоди математичної статистики. Об’єктом дослідження 
стали показники розумової працездатності студентів 
при застосуванні інформаційних технологій навчан-
ня, а предметом дослідження — засоби фізичного 
виховання як профілактичні заходи перевтомлення в 
умовах інформатизації освіти.

Результати дослідження. 
З метою встановлення впливу засобів фізичного 

виховання на розумову працездатність студентів фа-
культету фізичного виховання в умовах інформатизації 
освіти нами було проведено дослідження, у якому взя-
ли участь 140 студентів, серед яких 106 чоловіків та 34 
жінки, які навчаються у Чернігівському педагогічному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка на факультеті фізичного 
виховання за спеціальностями «Хореографія», «Масова 
фізична культура» та «Дошкільне фізичне виховання». 

Найбільш адекватні засоби фізичного виховання, 
застосування яких сприятиме профілактиці втоми і 
відновленню розумової працездатності, було встанов-

лено завдяки опитуванню, в ході якого з’ясувалось, 
що статистично значуща частка студентів, яка склала 
86,4% (p<0,05) (n=121) після уроку із застосуванням 
ІТН скаржаться на проблеми з очами: очі сверблять, 
сльозяться, виникає мимовільне моргання тощо, 
66,4% (p<0,05) серед опитаних (n=93) нарікають на 
болі в області шиї, 55,7% (n=78) — на дискомфорт 
у області плечей (p<0,05), а 43,6% (p<0,05) (n=61) 
вказали на неприємні відчуття у області зап’ястя чи 
пальців. На основі отриманих результатів нами було 
розроблено комплекс вправ, розрахований на вико-
нання із положення «сидячи» протягом 3-4 хвилин у 
повільному темпі, який включав вправи для зняття на-
пруги з очей, шиї, кистей рук, а також розслаблення 
м’язів плечового поясу.

Надалі учасники експерименту були розподіленими 
на експериментальну групу (ЕГ), до якої увійшло 84 сту-
дента, які опановували спеціальність «Масова фізична 
культура», а до контрольної групи (КГ) – 56 студентів, 
що навчаються за спеціальностями «Хореографія» та 
«Дошкільне фізичне виховання». Учасникам ЕГ в ході 
експерименту пропонувалося використати комплекс 
вправ у критичний період від початку уроку, коли, за 
попередніми даними, починається і різко прогресує 
стомлюваність в той час як навчальна діяльність 
представників КГ не переривалась.

Вивчення розумової працездатності проводилося 
за загальноприйнятою методикою з використанням ко-
ректурних таблиць Бурдона-Анфімова [2] наприкінці 
уроків до і після експерименту. 

В ході дослідження нами було вивчено швидкісно-
якісні характеристики розумової працездатності за 
допомогою ряду загальноприйнятих показників. На 
основі кількості переглянутих знаків (S), кількості 
правильно закреслених знаків (М) та суми кількості 
неправильно закреслених і пропущених знаків 
(N), отриманими під час коректурних проб, було 
розраховано та проаналізовано наступні показники: 
коефіцієнт точності (А), коефіцієнт розумової 
продуктивності (Р), об’єм зорової інформації (Q), про-
пускну здатність сенсорної системи (ПЗ), швидкість 
переробки інформації (ШПІ), стійкість уваги (СУ) та 
час аналізу одного знаку (ЧАОЗ). Згідно з отримани-
ми показниками, було вивчено динаміку швидкісно-
якісних характеристик розумової працездатності 

Таблиця 1
Динаміка показників розумової працездатності контрольної та експериментальної груп  

до і після експерименту, n=140 

Параметри розумової 
працездатності, ум.од.

Середньостатистичні показники
Контрольна група, n=56 Експериментальна група, n=84

До експерименту Після  
експерименту До експерименту Після  

експерименту
х S х S х S х S

А, ум. од. 0,95 0,03 0,95 0,03 0,95 0,03 0,96' 0,03
Р, ум.од. 781,66 155,69 770,02' 154,21 780,77 145,76 821,65' 128,12
Q,біт 488,36 89,70 487,83 88,68 486,74 83,21 508,35' 73,43
ШПІ, біт/сек 1,53 0,31 1,53 0,31 1,53 0,29 1,62' 0,25
СУ, ум.од. 0,001 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01' 0,00
ЧАОЗ, зн./сек 0,38 0,07 0,38 0,07 0,38 0,07 0,36' 0,05

Примітки: достовірність розходжень за t-критерієм Cтьюдента; ‘р<0,05 (‘’р<0,01)  
                         в порівнянні з показниками студентів до і після експерименту
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контрольної та експериментальної груп наприкінці 
уроку із застосуванням ІТН (табл. 1).

Дослідження показало, що фізкультурна хвилинка 
в навчальному процесі при застосуванні ІТН має низ-
ку переваг і допомагає студентам повернути розумову 
працездатність. 

В ході дослідження було встановлено, що на 
відміну від учасників КГ, у представників ЕГ 
відбулись позитивні статистично-значущі зрушен-
ня усіх досліджених швидкісно-якісних показників 
розумової працездатності (p<0,05). В той час, як 
частка зростання параметрів розумової працездатності 
студентів КГ виявилась статистично незначущою 
(p>0,05), у студентів ЕГ середня сума переглянутих 
символів зросла з х =819,99 знаків (S=140,18 знаків) 
до з х =856,38 знаків (S=123,70 знаків) – на 4,44% 
(p<0,05), а кількість неправильно закреслених та 
невідмічених знаків зменшилась з х =9,76 знаків 
(S=5,99 знаків) до з х =8,25 знаків (S=4,98 знаків) – на 
15,49% (p<0,05). У учасників ЕГ, які виконували за-
пропонований комплекс вправ в навчальному процесі 
при застосуванні ІТ, спостерігався статистично значу-
щий приріст наступних швидкісно-якісних характе-
ристик розумової працездатності (p<0,05): на 5,24% 
зріс коефіцієнт розумової продуктивності, на 4,44% – 
об’єм зорової інформації, на 5,63% зросла швидкість 
переробки інформації, на 5,93% – стійкість уваги та 
на 5,21% зменшився час, який студенти витрачали на 
час аналізу одного знаку.

Висновки. 
Аналіз літературних джерел та результати власних 

педагогічних спостережень доводять, що успішність 
навчальної діяльності безпосереднім чином пов’язана 
із рівнем розумової працездатності студентів, яка 
виступає інтегральним показником об’єму уваги, її 
концентрації та готовності студентів сприймати на-
вчальний матеріал досить тривалий час. 

Впровадження засобів фізичного виховання в на-
вчальний процес студентів факультету фізичного 
виховання за умов використання ІТ зумовив стати-
стично значуще підвищення коефіцієнту точності, 
коефіцієнту розумової продуктивності, об’єму зорової 
інформації, пропускної здатності сенсорної системи, 
швидкості переробки інформації, стійкості уваги та 
часу аналізу одного знаку при p<0,05. Відтак, на нашу 
думку, усі перераховані зміни сприяють високому 
рівню засвоєння навчального матеріалу. 

Таким чином можна стверджувати, що використан-
ня засобів фізичного виховання зумовлює відновлення 
розумової працездатності студентів факультету 
фізичного виховання, що оптимізує навчальний про-
цес і покращує якість підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури в умовах інформатизації освіти.

Подальше дослідження планується направити на 
розробку педагогічної технології підготовки майбутніх 
вчителів фізичної культури до професійної діяльності 
в умовах інформатизації освіти, яка б ґрунтувалась на 
особливостях розумової працездатності студентів фа-
культету фізичного виховання при застосуванні ІТН 
на носила ознаки здоров’язбереження.
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Шляхи створення середовища здорового способу життя у вищих 

навчальних закладах III-IV рівня акредитації
Болтєнкова О.М.

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Анотації:
Досліджуються питання створен-
ня середовища здорового спо-
собу життя у вищих навчальних 
закладах. В експерименті при-
йняли участь 436 студентів. Ана-
лізується стан здоров’я студентів 
в кількісному і діагностичному 
аспектах. Розглядаються основні 
складові здоров’я, їх суб’єктивний 
і об’єктивний характер. Визна-
чається зміст таких компонентів 
здоров’я, як духовний, фізичний, 
психічний і соціальний. Орієнту-
ючись на документи, що регла-
ментують фізичне виховання у 
вищому навчальному закладі, 
досліджується  роль різноманіт-
них  навчальних, позааудиторних 
і самостійних форм та шляхи під-
вищення якості їх організації. Ви-
словлюється думка про необхід-
ність включення кожного студента 
в усвідомлену навчальну діяль-
ність із застосуванням особистіс-
но орієнтованого, аксіологічного та 
акмеологічного підходів.

Болтенкова О.Н. Пути создания сре-
ды здорового образа жизни в высших 
учебных заведениях III-IV уровня аккре-
дитации. Исследуются вопросы создания 
среды здорового образа жизни в высших 
учебных заведениях. В эксперименте 
приняли участие 436 студентов. Анали-
зируется состояние здоровья студентов 
в количественном и диагностическом 
аспектах. Рассматриваются основные со-
ставляющие здоровья, их субъективный 
и объективный характер. Определяется 
содержание таких компонентов здоровья, 
как духовный, физический, психический и 
социальный. Руководствуясь документа-
ми, которые регламентируют физическое 
воспитание в высшем учебном заведении, 
исследуется роль разнообразных учебных, 
внеаудиторных и самостоятельных форм и 
пути повышения качества их организации. 
Высказывается мысль про необходимость 
включения каждого студента в осознанную 
учебную деятельность на основе личност-
но ориентированного, аксиологического и 
акмеологического подходов.

Boltenkova O.N. Ways of creation of 
environment of healthy image of life 
in higher educational establishments 
of III-IV levels of accreditation. In the 
article the questions of healthy creation 
environment of a healthy image of 
life in higher educational institutions 
are investigated. 436 students took 
part in an experiment. The condition 
of students’ health in quantitative and 
diagnostic aspects is analyzed. The basic 
components of health, their subjective and 
objective character are examined. The 
contents of such components of health, 
as spiritual, physical, mental and social 
is defined. Were guided the documents, 
which regulate physical education in a 
higher educational institution, the role 
various educational, extra curriculum 
activities both independent forms and way 
of increase of quality of their organization 
is investigated. The idea of necessity of 
inclusion of each student in conscientions 
educational activity on a basis student-
oriented, axiological and acmeological 
approaches is expressol.

Ключові слова:
здоров’я, спосіб, життя, серед-
овище, компоненти, здоров’я, 
форми, фізичне, виховання.

здоровье, способ, жизнь, среда, компонен-
ты, здоровье, формы, физическое, воспи-
тание.

health, method, life, environment, 
components, health, forms, physical, 
education.

Вступ.1

Питання незадовільного стану здоров’я більшої 
частини населення країни неодноразово висвітлювались 
в засобах масової інформації. Так ще у 1997 році  в 
щорічній доповіді про стан здоров’я на Україні [4] 
відзначалось, що більша частина працездатного 
населення держави (73,5% чоловіків і 77,7% жінок) 
відносяться до зони незадовільного рівня здоров’я. 
Однозначним свідченням погіршення стану здоров’я 
є зменшення середньої тривалості життя (127 місце у 
світі займають чоловіки 102 місце-жінки). Одним із 
важливих шляхів вирішення цієї проблеми є створення 
в країні середовища здорового способу життя. 
Перші спроби наукового обґрунтування здорового 
способу життя і впливу зовнішнього середовища на 
організм людини належать Гіппократу. На думку Г.М. 
Соловйова [7] не знайдеться ні одного філософа, який 
би не торкався фактору здоров’я і побуту людини. 
Накопичена протягом багатьох віків мудрість свідчить, 
що людство завжди цінило здоров’я, заохочувало 
міцність духу і помірність у споживанні тілесних 
задоволень. В казках, міфах, легендах багатьох 
народів відзначаються сильні, сміливі, витривалі, 
працелюбні люди і з негативного боку розглядаються 
п’яниці, ледарі та ін. Проблема формування здорового 
способу життя особливо у молодого покоління стає 
пріоритетним напрямком розвитку освітньої системи 
у вищих навчальних закладах.

Здоровий спосіб життя уявляє собою діалектичну 
єдність суб’єктивних і об’єктивних факторів. Матері-
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альною основою способу життя є об’єктивні складо-
ві: соціально-економічні та екологічні фактори серед-
овища. Суб’єктивна складова поєднує всю сукупність 
типових видів життєдіяльності індивіда, соціальної 
групи, суспільства в цілому. До таких складових А.Л. 
Васильїв [1] відносить: працю, що приносить задо-
волення, наявність життєвої мети, рухову активність, 
дотримання режиму дня, раціональне харчування, від-
мовлення від шкідливих звичок тощо. В останній час, 
враховуючи негативну тенденцію погіршення стану 
здоров’я учнівської молоді, мова йде про створення в 
країні середовища здорового способу життя в цілому 
і в кожному окремому навчальному закладі в частко-
вості. З наукової точки зору спосіб життя це певне від-
ношення і засіб використання суб’єктом об’єктивних 
умов життя, які залежать від відповідного середови-
ща. На думку Гребняка Н.П. та ін. [2] здоровий спосіб 
життя - це система мислення, поведінки і стиль жит-
тя, спрямовані на збереження та укріплення здоров’я, 
забезпечення нормального росту і розвитку високого 
рівня працездатності, профілактику захворювань.

Розглядаючи здоров’я людини як багатокомпо-
нентну модель, необхідно зупинитися на визначенні, 
яке наведено ВОЗ (1968), в якому „здоров’я” - це стан 
повного фізичного, духовного і соціального благопо-
луччя, а не тільки відсутність хвороб або дефектів. На-
уковці досліджують чотири основні складові здоров’я 
за компонентами. 

Духовний компонент здоров’я визначає його осо-
бистісний рівень, який будується у відповідності з 
основними цілями і цінностями життя, що характери-
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зуються моральною орієнтацією особистості, її мента-
літетом по відношенню до себе, природи і суспільству.

Фізичний компонент характеризується рівнем фі-
зичного розвитку, ступенем саморегуляції органів і 
систем, наявністю резервних можливостей організму.

Психічний компонент визначається рівнем розви-
тку психічних процесів, ступенем регуляції особис-
тою діяльністю, емоційно-вольовою сферою.

Соціальний компонент характеризується ступенем 
соціальної адаптації людини в суспільстві, наявністю 
передумов для всебічної і довготривалої активності в 
соціумі.

Орієнтуючись на зазначене вище ми будемо до-
сліджувати яким чином реалізуються всі чотири ком-
понента в життєдіяльності студентів Харківського 
інституту фінансів і які шляхи обрати для  реалізації 
цих компонентів в житті кожного студента.

Дослідження виконано за планом НДР Харківсько-
го інституту фінансів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - визначити та обґрунтувати 

шляхи створення середовища здорового способу жит-
тя у вищому навчальному закладі.

Основні завдання дослідження:
- визначити основні причини відхилень в стані 

здоров’я студентів;
- систематизувати провідні компоненти середови-

ща здорового способу життя;
- конкретизувати шляхи і заходи по впровадженню 

здорового способу життя в життєдіяльність студентів 
вищих навчальних закладів.

Результати дослідження.
На першому етапі нашого дослідження було про-

ведено вивчення документів по кількості захворювань 
студентів інституту протягом 2008-2010 років і осно-
вні діагнози цих захворювань. Кількість захворювань 
протягом двох років по місяцям змінювалась. Так 
найбільша кількість хворих студентів була виявлена 
у жовтні-листопаді і лютому-березні. За діагностикою 
хвороби розташувались таким чином: органи дихання 
(до 45%), серцево-судинна система (до 22%),кістково-
м’язова та опорно-рухова система (до17%), сечо-
статтеві органи (до 15%), нервова система (до11%), 
травми, отруєння, хвороби шкіри (до 8%).

Враховуючи те, що важливішим засобом профілак-
тики більшості захворювань є оптимальна рухова ак-
тивність, серед студентів ( всього 436 чоловік) було про-
ведено анкетування з головним питанням „Що заважає 
Вам регулярно займатися фізичною культурою? Серед 
відповідей були визначені такі причини: багато часу 
відводиться на навчальні заняття і підготовку до них, 
недостатній рівень спортивної матеріально-технічної 
бази, часті хвороби, інертність у цьому напрямку дру-
зів, немає спортивних здібностей, лінощі тощо.

Отримавши такі показники працівники кафедри 
фізичного виховання вирішили перебудувати власну 
діяльність з основною метою - створити середовище 
здорового способу життя і залучити в нього кожного 
студента незалежно від стану здоров’я і фізичної під-
готовленості. Під час планування цієї роботи кафедра 

фізичного виховання керувалась наказом МОН Укра-
їни №4 від 11 січня 2006р. „Про затвердження Поло-
ження про організацію фізичного виховання і масового 
спорту у вищих навчальних закладах” [Про затвер-
дження Положення про організацію фізичного вихо-
вання і масового спорту у вищих навчальних закла-
дах: Наказ МОН України від 11.01.2006р.№4. – http://
zakon 1/rada.gov.ua]. Згідно з цим положенням було 
визначено три основні форми фізичного виховання: 
навчальні заняття для студентів різних медичних груп; 
контрольні заходи з перевірки рівня фізичної підго-
товленості; фізкультурно-масові і спортивні заходи 
у позанавчальний час; самостійні заняття фізичною 
культурою в режимі дня кожного студента. Окрім за-
значених форм було запропоновано використання те-
оретичних навчальних занять з розкриттям питань по 
організації і дотримання здорового способу життя, а 
також агітаційно-пропагандистських заходів з розкрит-
тям кращих зразків вітчизняного і закордонного досві-
ду залучення студентської молоді до активної рухової 
і загартовуючої діяльності. Окремою, і дуже важливою 
формою фізичного виховання у вищих навчальних за-
кладах, є навчальна секція для студентів, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.

Враховуючи духовну і психологічну складові 
здоров’я, особливу увагу в справі створення серед-
овища здорового способу життя в інституті, було 
звернуто на мотиваційний аспект. Мотивацію слід 
розрізнювати як внутрішню так і зовнішню - по від-
ношенню до друзів, родичів, людини взагалі. Актив-
ний інтерес до занять фізичною культурою і спортом 
формується в результаті внутрішньої мотивації, коли 
зовнішні мотиви і цілі відповідають можливостям за-
ймаючихся. Поява таких мотиваційних спрямувань 
дозволяє студенту включитися у процес пізнання і 
формування (за Л.І. Лубишевою [5]) „індивідуальної 
філософії здоров’я”. Мотивація до активної участі 
студентів інституту в процесі фізичного виховання в 
цілому й фізкультурно-масових і спортивних заходів в 
частковості, здійснювалася шляхом вибору студента-
ми різноманітних видів рухової активності (спортивні 
ігри, аеробіка, ритмічна гімнастика, елементи одно-
борств тощо).

Важливим компонентом складових здоров’я є 
освітній, який останнім часом визначають як „фіз-
культурна освіта”. Серед розмаїття основних видів 
знань, за допомогою яких здійснюється фізкультурна 
освіта, нами виділено такі блоки:

- активна пропаганда по впровадженню здорового 
способу життя в життєдіяльність кожного студента і 
суспільства в цілому;

- про цілеспрямоване застосування різноманітних 
навчальних та позааудіторних занять з фізичної куль-
тури для всебічного фізичного розвитку;

- про використання оздоровчих сил і факторів при-
роди на зміцнення організму людини з урахуванням її 
стану здоров’я і фізичної підготовленості;

- про  вплив спадковості на індивідуальний інте-
лектуальний, психічний і фізичний розвиток людини;

- про цілеспрямоване засвоєння гігієнічних нави-
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чок  і навичок збереження власного здоров’я;

- про вплив спадковості на здоров’я та індивіду-
альний фізичний розвиток;

- профілактика шкідливих звичок як важлива умо-
ва індивідуального здоров’я і здоров’я суспільства в 
цілому.

Необхідно звернути увагу на те, що саме освітній 
компонент знаходиться в основі навчання, прище-
плення і формування у студентів основних принципів, 
форм і засобів здорового способу життя.

Фізична складова здоров’я передбачає формуван-
ня рухових умінь і навичок з таких розділів програми 
як: легка атлетика, гімнастика, волейбол, плавання 
тощо. Без озброєння студентів системою використан-
ня основних засобів наведених розділів програми, які 
є проекцією певних видів спорту, неможлива реаліза-
ція цієї складової здоров’я для кожного студента. Це 
пов’язано з тим, що кожен вид спорту є провідним у 
формуванні основних рухових здібностей (швидко-
сті, сили, витривалості, гнучкості, координації рухів 
тощо) без належного розвитку яких про гармонійний 
фізичний розвиток мова не йде. Якість вирішення 
питань формування фізичного здоров’я залежить від 
включення в цю діяльність кожного студента на рівні 
самоусвідомленості, самооцінки, самоконтролю. Для 
під час навчальних занять студенти здійснюють вимі-
рювання власних результатів в різних видах фізичних 
вправ, оцінюють свій стан здоров’я після певних на-
вантажень, складають власні програми індивідуаль-
ного фізичного розвитку і вдосконалення.

Реалізація, зазначених вище, духовного, психічного 
і фізичного компонентів дозволить якісно реалізувати 
соціальний компонент, який передбачає підвищення 
рівня відповідальності кожного студента не тільки  за 
власне здоров’я а і за здоров’я суспільства в цілому.

Другим етапом нашого дослідження було під-
ведення перших  підсумків в створенні середовища 
здорового способу життя. Перших тому, що за такий 

короткий термін значних позитивних результатів до-
сягти важко. Аналіз реалізації зазначених чотирьох 
компонентів здорового способу життя свідчить, що 
кількість пропусків навчальних занять із-за хвороб 
зменшилась на 12%, рівень виконання контрольних 
нормативів і рухових тестів в середньому підвищився 
на 10%, кількість студентів, що приймають участь у 
різноманітних фізкультурно-масових і спортивних за-
ходів збільшилась на 18%. Це тільки перші результати 
нашого дослідження, яке буде тривати до 2012 року, 
але вже вони свідчать про позитивні наслідки заходів 
кафедри фізичного виховання по створенню серед-
овища здорового способу життя в інституті.

Висновки.
1. Результати нашого дослідження підтверджують 

погляди сучасних фахівців в галузі фізичної культу-
ри і спорту [3, 6] про те, що створення середовища 
здорового способу життя дозволить підвищити рівень 
здоров’я учнівської молоді.

2. Одне з провідних місць у формуванні здо-
рового способу життя студентів займає потребово-
мотиваційна сфера, яка є спонукаючим фактором в 
залученні їх до основних форм фізичного виховання.

3. Тільки реалізація всіх компонентів здоров’я (ду-
ховного, фізичного, психічного, соціального) дозво-
лить створити середовище здорового способу життя.

4. Рівень фізичної підготовленості студентів зале-
жить  від включеності кожного з них в активну на-
вчальну діяльність і здійснення постійного самокон-
тролю за її якістю.

Ця робота не вичерпує всіх проблем удосконалення 
фізичного виховання студентів вищих навчальних за-
кладів 3-4 рівнів акредитації. В подальших досліджен-
нях ми будемо розглядати шляхи впровадження в про-
цес фізичного виховання особистісно орієнтований, 
аксіологічний і акмеологічний підходи з метою ураху-
вання індивідуальних можливостей кожного студента.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Педагогічні умови формування фахових компетенцій  
майбутніх тренерів-викладачів у процесі вивчення  

професійно-орієнтованих дисциплін
Буренко М.С.

Класичний приватний університет

Анотації:
Мета роботи – обґрунтування 
необхідних і достатніх педагогічних 
умов формування фахових 
компетенцій майбутніх тренерів-
викладачів у ході вивчення фа-
хових дисциплін. Встановлено 
педагогічні умови формування 
фахових компетенцій. Це – роз-
робка і впровадження додаткових 
компетентнісно зорієнтованих 
змістових модулів професійно 
орієнтованих дисциплін. Та-
кож, стимулювання студентів до 
професійного розвитку на основі 
актуалізації їхнього професійного 
інтересу. Зазначається необхідність 
роз’яснення сутності професійних 
функцій і фахових компетенцій 
тренера-викладача. Показано 
важливість безпосередньої та 
опосередкованої взаємодії з аген-
тами професійної соціалізації – 
викладачами, спортсменами, ви-
датними тренерами. Зазначається 
необхідність використання 
нетрадиційних форм лекцій, що 
спрямовані на набуття студентами 
когнітивної основи компетенцій. 
Рекомендується створення у на-
вчальному процесі ситуацій, 
що відтворюють особливості 
соціально-психологічної та 
операційної складових тренерської 
діяльності.

Буренко М.С. Педагогические условия фор-
мирования профессиональных компетен-
ций будущих тренеров-преподавателей 
в процессе изучения профессионально-
ориентированных дисциплин. Цель рабо-
ты – обоснование необходимых и достаточ-
ных педагогических условий формирования 
профессиональных компетенций будущих 
тренеров-преподавателей в ходе изучения 
профессиональных дисциплин. Установле-
ны педагогические условия формирования 
профессиональных компетенций. Это – раз-
работка и внедрение дополнительных ком-
петентностно ориентированных смысловых 
модулей профессионально ориентированных 
дисциплин. Также, стимулирование студентов 
к профессиональному развитию на основе 
актуализации их профессионального инте-
реса. Отмечается необходимость разъясне-
ния сущности профессиональных функций 
и профессиональных компетенций тренера-
преподавателя. Показана важность непо-
средственного и опосредствованного взаи-
модействия с агентами профессиональной 
социализации – преподавателями, спортсме-
нами, выдающимися тренерами. Отмечается 
необходимость использования нетрадицион-
ных форм лекций, которые направлены на 
приобретение студентами когнитивной основы 
компетенций. Рекомендуется создание в учеб-
ном процессе ситуаций, которые воспроизво-
дят особенности социально психологической 
и операционной составляющих тренерской 
деятельности.

Burenko M.S. Pedagogical terms of 
forming professional jurisdictions 
of future trainers-teachers in the 
process of study professionally-
oriented disciplines. A purpose 
of work is a ground of necessary 
and sufficient pedagogical terms of 
forming professional jurisdictions of 
future trainers-teachers during the 
study of professional disciplines. 
The pedagogical terms of forming 
professional jurisdictions are set. It 
is development and introduction of 
additional competence of the oriented 
semantic modules of the professionally 
oriented disciplines. Also, stimulation of 
students to professional development 
on the basis of actualization of their 
professional interest. The necessity of 
elucidation of essence of professional 
functions and professional jurisdictions 
of trainer-teacher is marked. Importance 
of the direct and mediated co-operating 
is shown with the agents of professional 
socialization – teachers, sportsmen, 
prominent trainers. The necessity of the 
use of untraditional forms of lectures 
which are directed on acquisition of 
cognitive basis of jurisdictions students 
is marked. Creation is recommended 
in the educational process of 
situations which reproduce features 
socially psychological and operation 
constituents of trainer’s activity.

Ключові слова:
фаховий, компетенції, тренер, 
орієнтований, дисципліни.

профессиональный, компетенции, тренер, 
ориентированный, дисциплины.

professional, jurisdictions, trainer, 
oriented, disciplines.

Вступ.1

Гармонійний розвиток підростаючого покоління, 
єдність фізичних, психічних, духовних і соціальних 
потреб молодих громадян України значною мірою 
залежить від професійної компетентності тренерів-
викладачів з виду спорту, яка разом з загальни-
ми (універсальними) компетенціями, необхідними 
для життя у суспільстві, формується фаховими 
(спеціальними) компетенціями, що визначаються 
кваліфікаційними стандартами тренерської професії. 
Основою для планомірного формування фахо-
вих компетенцій майбутнього тренера-викладача є 
інтеріоризація змісту професійно-орієнтованих 
дисциплін, у ході якої набуваються спеціальні знан-
ня, досвід самостійної діяльності на основі цих знань, 
а також закладаються основи готовності до успішної 
реалізації набутих знань і умінь у самостійній 
професійній діяльності.

На сьогодні здобули висвітлення теоретичні 
основи формування професійної компетентності 
цієї категорії фахівців (Ж. Бережна, Є. Гогунов, 
Д.  Дроздов, Н. Зубанова В. Назаренко, А. Нужина, 
Н. Фазлєєв, С. Хазова, А. Щелкова). Огляд наукових 
праць указує на те, що питання формування фахових 
© Буренко М.С., 2012

компетенцій майбутніх тренерів-викладачів у процесі 
вивчення циклу професійно-орієнтованих дисциплін 
висвітлено недостатньо. Зокрема, потребують науко-
вого обґрунтування педагогічні умови формування 
фахових компетенцій майбутніх тренерів-викладачів 
у процесі вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін. 

Робота виконана за планом НДР Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – обґрунтування необхідних і 

достатніх педагогічних умов формування фахових 
компетенцій майбутніх тренерів-викладачів у ході 
вивчення фахових дисциплін.

Результати дослідження.
При визначенні педагогічних умов ми спиралися 

на перспективні напрями удосконалення викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін, визначені нами 
у попередніх дослідженнях. Зокрема, такими напря-
мами виступили: системне спрямування дисциплін 
циклу професійної підготовки на набуття майбутніми 
тренерами-викладачами номенклатури фахових 
компетенцій; розробка та впровадження засобів сти-
мулювання студентів до професійного розвитку; на-
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сичення навчального процесу квазіпрофесійними 
ситуаціями.

Результатом подальшої конкретизації вище-
названих перспективних напрямів стало визна-
чення сутності і характеристика педагогічних 
умов формування фахових компетенцій майбутніх 
тренерів-викладачів у процесі вивчення професійно 
орієнтованих дисциплін.

Першою такою умовою є розробка і впровад-
ження додаткових компетентнісно зорієнтованих 
змістових модулів визначених професійно 
зорієнтованих дисциплін.

Сутність цієї умови полягає у створенні 
навчально-методичної документації та навчальних 
програм, що включатимуть крупні розділи і теми, які 
поєднуватимуться по характеру матеріалу в модулі. 

Ці модулі мають бути спрямовані на навчальні 
об’єкти, визначені на основі фахових компетенцій. 
За своїм змістом вони мають представляти повні, 
відносно самостійні, логічно завершені блоки. У кож-
ному модулі має бути чітко визначена мета і задачі 
навчання; визначені основні поняття, а також навич-
ки й уміння, що формуються у ході засвоєння його 
змісту; передбачено оцінку і вимірювання обсягу за-
вдань, роботи, відвідування студентом занять; опи-
сано початковий, проміжний й остаточний контроль 
підготовленості студентів. 

Кожен модуль має забезпечуватися необхідними ди-
дактичними й методичними матеріалами. Окрім того, 
модульна програма, розроблена на тривалий термін 
(курс, рік, або весь період навчання) має представля-
тися кожному студенту з самого початку навчання. 
Зміст цієї програми має структуруватися з урахуванням 
комплексних, інтегрованих й часткових дидактичних 
цілей, які студент має усвідомити як особисто значи-
мий й очікуваний результат. У свою чергу, сукупність 
модулів має складати єдине ціле у контексті тієї чи 
іншої навчальної дисципліни [5, с. 77].

Доцільність і актуальність впровадження цієї умо-
ви пов’язана із тим, що:

у відповідності до сучасних нормативних доку-• 
ментів, фахова підготовка має організовуватися на 
основі використання ECTS (чи сумісної з нею сис-
теми) і модульних технологій організації освітнього 
процесу;
особливості модульної організації навчального про-• 
цесу докладно розглянуті у науковій літературі, при-
свяченій підготовці фахівців фізичного виховання і 
спорту (А. Магрупова [6], К. Локшин [5], А. Чорно-
штан [10] та ін.) у яких доведено доцільність вико-
ристання модульної технології;
у британських, канадських, французьких, швейцар-• 
ських і російських університетах (при наявності 
певних відмін у переліку дисциплін, термінах на-
вчання, тривалості практики тощо) підготовка фа-
хівців фізичного виховання та спорту здійснюється 
за кредитно-модульною системою. При цьому ефек-
тивність такого навчання не викликає сумнівів;
в основу розробки змісту модулів покладаються • 
конкретні важливі й емпірично обґрунтовані ком-

петенції, що дозволяє забезпечити високий рівень 
упорядкованості та технологічності процесу засво-
єння студентами професійних знань.

На основі визначення актуальних фахових 
компетенцій, що не знайшли належного відображення 
в чинних освітньо-професійних програмах нами було 
розроблено зміст наступних модулів.
1) Модуль «Професійні функції і фахові компетенції 

тренера-викладача» (дисципліна «Вступ до 
спеціальності», 1 сем.), завданнями якого є: фор-
мування уявлення про особливості професії; спри-
яння формуванню у майбутніх тренерів-викладачів 
відчуття приналежності до конкретної професійної 
спільноти, готовності дотримуватися відповідних 
поведінкових норм; оцінка наявного рівню та 
потенціалу розвитку важливих фахових компетенцій 
студентів.

2) Модуль «Теоретичні засади відбору спортсменів» 
(дисципліна «Теорія і методика викладання обрано-
го виду спорту»», 7 сем.), завданням якого є форму-
вання уміння оцінки перспективності спортсменів на 
основі параметрів їхньої фізичної підготовленості, а 
також соціально-психологічних особливостей. 

3) Модуль «Планування спортивного тренування» 
(дисципліна «Теорія і методика викладання обрано-
го виду спорту», 7 сем.), завданнями якого є: фор-
мування аналітичних умінь; знань методики про-
ведення основних тестів фізичної підготовленості 
у відповідності до виду спорту; умінь і навичок 
складення річних, макро- та мікроциклових та ін. 
планів.

4) Модуль «Педагогічне забезпечення навчально-
тренувального процесу» (дисципліна «Професійна 
майстерність тренера», 8 сем.), місією якого виступає 
формування у студентів професійних якостей, 
необхідних для організації навчально-спортивної 
та виховної роботи зі спортсменами, зокрема: 
організаційних здібностей, комунікабельності, 
упевненості, тактовності, авторитетності.

5) Блок змістових модулів «Удосконалення фізичних 
якостей та участь у змаганнях» (дисципліна СПВ, 
2-6 сем.), задачами якого є оволодіння студентами 
арсеналом вправ, спрямованих на підвищення рівня 
фізичних якостей спортсмена, знання наслідків їх 
комплексного застосування, а також формування 
організованості, як професійної якості майбутнього 
тренера-викладача.

6) Модуль «Практичні засади відбору спортсменів 
у ДЮСШ», метою якого є формування практич-
них умінь оцінки перспективності майбутніх 
спортсменів (дисципліна СПВ, 7 сем.).

7) Блок змістових модулів «Підготовка та прове-
дення навчально-тренувальних занять у ДЮСШ» 
(дисципліна СПВ, 7-8 сем.), завданнями якого є 
забезпечення зв’язку між теорією та практикою 
шляхом участі в організації і проведенні змагань у 
ДЮСШ. 

Спрямованість змісту модулів на формування виз-
начених фахових компетенцій майбутніх тренерів-
викладачів відображено у табл. 1.



18

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Зміст кожного модулю має розкриватися у 
лекціях, практичних заняттях, самостійній роботі, 
спрямованих на формування фахових компетенцій 
майбутніх тренерів. На засвоєння змістового модуля 
має відводитися 36 академічних годин, які є основою 
залікового кредиту ECTS (Європейської кредитно 
трансферної та накопичувальної системи), на основі 
якої визначається навчальне навантаження, необхідне 
для засвоєння змістових модулів.

За нашим очікуванням, розробка і впровадження 
додаткових компетентнісно зорієнтованих змістових 
модулів визначених професійно орієнтованих 
дисциплін сприятиме подоланню суперечності 
між відсутністю структурно-логічного зв’язку 
компетенцій фахівця зі змістом і результатами навчан-
ня та необхідністю формування фахових компетенцій 
тренера-викладача.

Наступною педагогічною умовою формування фа-
хових компетенцій майбутніх тренерів-викладачів ви-
ступатиме стимулювання студентів до професійного 
розвитку на основі роз’яснення сутності професійних 
функцій і фахових компетенцій тренера-викладача, 
а також актуалізації їхнього професійного інтересу 
у ході безпосередньої та опосередкованої взаємодії 
з агентами професійної соціалізації – викладачами, 

спортсменами, видатними тренерами.
Сутність цієї умови полягатиме у впровадженні си-

стеми заходів, спрямованих на формування у майбутніх 
тренерів-викладачів інтересу до різноманітних 
аспектів майбутньої професійної діяльності. При цьо-
му, формування пізнавального інтересу пов’язуємо з 
усвідомленням студентом професійної перспективи, 
рефлексивним спостереженням за процесом і резуль-
татами власного професійного становлення, а також 
порівняння існуючого рівня власної професійної 
компетентності з її рівнем у досвідчених фахівців.

Використовуючи термін «стимулювання» ми вихо-
димо з розуміння цього терміну як системи заходів, 
спрямованих на початок, прискорення, здійснення 
якогось процесу або діяльності [3].

У процесі стимулювання студентів ми спираємося 
на психологічні механізми, що лежать в основі виник-
нення та формування у них професійного інтересу до 
спортивно-педагогічної діяльності. За Г. Бабушкіним, 
такий інтерес є похідною взаємодії наступних 
компонентів:

емоційного, який складають позитивне відношення • 
до професії, впевненість в її виборі, задоволеність 
вибором;
мотиваційного, що включає обґрунтування вибору про-• 

Таблиця 1
Спрямованість змісту модулів на формування визначених фахових компетенцій тренерів-викладачів

№ Компетенції
Модулі, спрямовані  

на формування визначених компетенцій 
1 2 3 4 5 6 7

1 Аналітичні уміння + + +

2
Знання методики проведення основних тестів 
фізичної підготовленості у відповідності до 
виду спорту

+

4 Організаційні здібності + +

5
Володіння арсеналом вправ, спрямованих на 
підвищення рівня фізичних якостей спортсме-
на, знання наслідків їх комплексного застосу-
вання

+

6
Уміння виправити помилки при виконанні 
спортсменами змагальних і тренувальних 
вправ

+

7 Уміння і навички складення річних, макро- , 
мікроциклових та ін. планів + +

8 Уміння оцінки перспективності спортсменів + +
9 Комунікабельність + +
10 Упевненість + +
11 Організованість + +
12 Самокритичність + +
13 Авторитетність + +
14 Педагогічний такт + +
Пояснення до стовпців таблиці 1: 1) «Професійні функції і фахові компетенції тренера-викладача». 2) «Теоретичні заса-

ди відбору спортсменів». 3) «Планування спортивного тренування». 4) «Педагогічне забезпечення навчально-тренувального 
процесу». 5) «Удосконалення фізичних якостей та участь у змаганнях» (блок змістових модулів). 6) «Практичні засади 
відбору спортсменів у ДЮСШ». 7) «Підготовка та проведення навчально-тренувальних занять у ДЮСШ» (блок змістових 
модулів).
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фесії, виділення чинників, що обумовлюють цей вибір;
інтелектуального, що наповнюється уявленням про • 
вибрану професію, знанням її особливостей;
вольового, що відображає активність суб'єкта у на-• 
бутті професійної компетентності [2].

Автор підкреслює, що виникнення інтересу 
у спортсменів-підлітків до професії тренера 
починається з появи у них позитивних емоцій 
відносно спортивно-педагогічної діяльності. Так, він 
відмічає, що: «Школярі-спортсмени є мимовільними 
спостерігачами діяльності, яку виконують їх тренери. 
Постійне спостереження, спочатку випадкове, а потім 
цілеспрямоване, призводить до того, що школярам 
починає подобатися професія тренера» [2, с. 20].

Відмітимо, що знайомство з кращими прикладами 
тренерської професії може й відвернути студента від 
праці тренера, але буде краще, якщо це відбудеться не 
після початку професійної діяльності, а на ранніх ета-
пах фахової підготовки.

Г. Бабушкін переконливо показує, що формуван-
ня компонентів інтересу до професійної діяльності 
має відбуватися поетапно шляхом «накопичення» 
особистісних перетворень за рахунок інтеріоризації 
«зовнішніх» дій у «внутрішні» дії студента [2]. На нашу 
думку, подібний механізм «накопичення» має виявля-
тися і при формуванні, професійної компетентності 
майбутніх тренерів-викладачів.

Спираючись на вищезазначене, ми дійшли вис-
новку про те, що привабливі приклади тренерської 
діяльності, роз’яснення особливостей професійної 
діяльності тренера в аудиторному навчальному 
процесі виступають важливими джерелами виникнен-
ня мотивації до професійної діяльності тренера.

Підтвердження припущення про актуальність цієї 
умови у контексті формування фахових компетенцій 
майбутніх тренерів-викладачів знаходимо в поло-
женнях соціологічних теорій, а також наявних науко-
вих досліджень, присвячених питанням професійної 
підготовки кадрів галузі фізичної культури і спорту, 
зокрема:

положенні теорії референтних груп (Г. Хаймен, • 
Р. Мертон, Т. Шибутані) про те, що наслідування 
людиною цінностей і норм поведінки відбувається, 
перш за все, на основі взаємодії з найближчим авто-
ритетним оточенням;
положенні І. Манжелей про те, що ключовою умо-• 
вою успішного набуття студентами фахових компе-
тенцій є пролонговане інтерактивне спілкування з 
референтними групами, якими виступають тренери 
та спортивний колектив [7];
положенні Г. Бабушкіна відповідно якого формуван-• 
ня професійно-значущих якостей тренера має бути 
пов’язане із формуванням інтересу до спортивно-
педагогічної діяльності [2];
положенні О. Августимової та А. Магрупової про • 
пріоритетність у формуванні компетентності май-
бутніх тренерів їхньої активності у педагогічній 
взаємодії, що має забезпечується внутрішніми ру-
шійними силами, найважливішою з яких виступає 
мотивація до професійної діяльності [6].

Згідно авторського задуму, роз’яснення сутності 
професійних функцій тренера-викладача, а також сти-
мулювання студентів до професійного саморозвит-
ку має відбуватися під час засвоєння змісту модулю 
«Професійні функції і фахові компетенції тренера-
викладача» дисципліни «Вступ до спеціальності» (1 
сем.), провідними педагогічними методами і формами 
якого виступатимуть:

лекції, на яких відбуватиметься попереднє знайом-• 
ство студентів із системою професійних функцій і 
компетенцій тренера-викладача, що призвані вико-
нувати роль своєрідних «випереджаючих організа-
торів пізнавальної діяльності»;
семінарські заняття, організовані у вигляді круглого • 
столу, на яких відбуватиметься формування у сту-
дентів професійного інтересу у ході безпосередньої 
і опосередкованої взаємодії з викладачами, спортс-
менами, видатними тренерами;
самостійна робота, у ході якої відбуватиметься ро-• 
бота студентів з біографічною літературою та філь-
мами, присвяченими видатним спортсменам і тре-
нерам.

Під час спілкування фахівців і студентів у ході 
засвоєння змісту цього модулю доцільно поставити 
перед студентами проблему професійної придатності, 
усвідомлення якої виступатиме ініціатором аналізу 
власних психофізіологічних можливостей, самооцінки 
цих можливостей і «примірюванню» своїх здібностей 
до вимог професійної діяльності. При цьому, зміст 
спілкування має бути емоційно насиченим, стимулю-
вати пізнавальну активність студентів, викликати у 
них особистий інтерес.

Стимулювання студентів до професійного роз-
витку на основі роз’яснення сутності професійних 
функцій і фахових компетенцій тренера-викладача, 
а також актуалізації їхнього професійного інтересу 
у ході безпосередньої та опосередкованої взаємодії 
з агентами професійної соціалізації – викладачами, 
спортсменами, видатними тренерами, за нашим при-
пущенням, сприятиме подоланню суперечності між 
необхідністю емоційної, інтелектуальної та вольової 
участі студентів у засвоєнні фахових компетенцій та 
відсутністю зацікавленості студентів у набутті цих 
компетенцій.

Наступною педагогічною умовою виступатиме 
використання нетрадиційних лекційних форм, спря-
мованих на набуття студентами когнітивної основи 
компетенцій.

Сутність цієї умови полягає у широкому 
використанні  нетрадиційних форм лекцій (проблемної, 
лекції-дискусії, лекції-візуалізації, лекції-прес-
конференції, бінарної лекції та ін.) з метою підвищення 
ефективності засвоєння студентами знань, покладених 
в основу компетенцій, що формуються.

За нашим задумом, провідними формами трансляції 
знань виступатимуть лекції-прес-конференції. Ця 
форма лекційного заняття передбачає, що після ого-
лошення теми, викладач звертається з пропозицією 
у письмовій формі ставити питання за визначе-
ною темою. Протягом двох-трьох хвилин студенти 
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формулюють питання, відповідь на які їх цікавить 
найбільше, і передають викладачеві, який протягом 
трьох-п'яти хвилин сортує питання за їх змістом після 
чого починає лекцію.

Сама лекція будується як зв’язний текст, у процесі 
викладення якого формулюються відповіді на ті за-
питання, що найбільш цікавлять студентів. У кінці 
лекції викладач підводить підсумок у формі аналізу 
інтересів і знань студентів.

Іншою формою виступатиме лекція-візуалізація, 
що представляє собою паралельне викладення 
інформації в усній та візуальній формах. У нашому 
випадку, наочність забезпечуватиметься за рахунок 
образотворчих (слайди, рисунки) та символічних 
(схеми, таблиці) засобів.

Читання такої лекції зводитиметься до розгорнуто-
го коментування підготовлених візуальних матеріалів, 
які забезпечують систематизацію наявних знань.

Вибір означених нетрадиційних форм лекцій 
зумовлюється їх перевагами у співвідношенні із 
традиційними лекціями, а саме:

більш високим рівнем співтворчості між студента-• 
ми та викладачем;
економією часу при отриманні нових знань, а також • 
повторенні відомого матеріалу;
більш високим потенціалом в активізації самостій-• 
ної пізнавальної діяльності студентів та ін.

За нашим задумом, використання нетрадиційних 
лекційних форм найбільш доцільно під час 
засвоєння змісту модулів «Теоретичні засади відбору 
спортсменів» а також «Планування спортивного тре-
нування».

Ми очікуємо, що використання нетрадиційних 
лекційних форм, спрямованих на набуття студентами 
когнітивної основи компетенцій сприятиме подоланню 
суперечності між необхідністю активізації пізнавальної 
діяльності майбутніх тренерів-викладачів і відсутністю 
їхнього інтересу до професійного розвитку.

Останньою педагогічною умовою виступати-
ме створення у навчальному процесі ситуацій, що 
відтворюють особливості соціально-психологічної, а 
також операційної складових тренерської діяльності і 
виступають засобом освоєння її змісту, організаційних 
форм, цінностей і норм.

Сутність цієї умови полягає у тому, що відбір 
змісту підготовки майбутніх тренерів-викладачів має 
структуруватися на основі особливостей майбутньої 
професійної діяльності.

Найбільш повно такий підхід розроблений у 
теорії контекстного навчання, сутність якого полягає 
в організації активності студентів відповідно до 
закономірностей переходу від навчальних текстів, 
знакових систем як матеріальних носіїв минулого 
досвіду до мінливої професійної діяльності [4, с. 33].

Компетентнісно-орієнтована підготовка фахівця 
фізичної культури і спорту із застосуванням форм 
та методів контекстного навчання характеризується 
тим, що засвоєння абстрактних за своєю сутністю 
педагогічних знань «накладено на канву» професійно-
педагогічної діяльності, що забезпечує їх усвідомлення 

та засвоєння студентом як засобу її здійснення та 
регуляції [9].

Ключовим поняттям теорії контекстного навчання 
виступає «квазіпрофесійна діяльність», сутністю якої 
є відтворення в аудиторних умовах динаміки тієї чи 
іншої професійної діяльності, відносин і дій зайнятих 
у ній людей [4, с. 34].

При контекстному навчанні метою діяльності 
студента стає не оволодіння системою інформації, 
основами наук, а формування здібностей до вико-
нання професійних функцій. Засвоєння інформації 
студентом займає структурне місце мети діяльності 
лише до певного моменту, а потім ця інформація має 
отримати розвинену практику свого застосування як 
засіб регуляції діяльності, яка поступово набуває рис 
професійної [4, с. 35].

Аргументами на підтвердження актуальності та 
доцільності створення цієї умови виступають наступні 
міркування:

спільною позицією переважної кількості авторів є • 
положення про те, що процес формування професій-
ної компетентності фахівців фізичного виховання і 
спорту має забезпечуватися побудовою всіх видів 
навчальної діяльності в логіці майбутньої професії. 
При цьому, особлива роль відводиться широкому 
використанню активних методів навчання на ауди-
торних заняттях [1; 8; 9];
для досконалого оволодіння тренерською профе-• 
сією є необхідним особистий досвід участі в тре-
нувальному процесі обраного виду спорту вже на 
ранніх етапах професійної підготовки. Саме спор-
тивне тренування (у разі його організації в рамках 
навчального процесу) для майбутнього тренера-
викладача виступає специфічною квазіпрофесій-
ною діяльністю, у ході якої створюються ситуації, 
що виступають засобом засвоєння змісту, динаміки, 
організаційних форм, цінностей, норм і завдань тре-
нерської професії [8].

У відповідності до нашого задуму, ця умова ство-
рюватиметься за рахунок:

участі студентів у навчально-тренувальному проце-• 
сі та тренуваннях і змаганнях у межах блоку зміс-
тових модулів «Удосконалення фізичних якостей 
та участь у змаганнях», а також модулі «Змагальна 
підготовка»;
проведення і організації студентами практичних за-• 
нять і тренувань (бригадним методом) з корекцією 
неефективних стереотипів професійної поведінки 
за допомогою сучасних медіа технологій у меж-
ах модулю «Підготовка та проведення навчально-
тренувальних занять у ДЮСШ»;
широкого використання активних методів навчан-• 
ня (зокрема, методу Case-study) на методичних і 
семінарських заняттях під час засвоєння студен-
тами змісту модулю «Педагогічне забезпечення 
навчально-тренувального процесу»;
участі студентів у наборі дітей до спортивних шкіл • 
у рамках модулю «Практичні засади відбору спортс-
менів у ДЮСШ».

Логічним завершенням процесу формування фахо-



21

2012

05
вих компетенцій визначено п’ятитижневу тренерську 
практику, спрямовану на реалізацію набутих під час 
навчання знань і умінь в умовах реальної професійної 
діяльності.

Ми очікуємо, що створення у навчальному процесі 
ситуацій, що відтворюють особливості соціально-
психологічної, а також операційної складових 
тренерської діяльності і виступають засобом освоєння її 
змісту, організаційних форм, цінностей і норм сприятиме 
подоланню суперечності між абстрактним характером 
предмету навчальної діяльності і реальним предметом 
майбутньої професійної діяльності, а також між вико-
навською позицією студента в традиційному навчанні і 
ініціативною позицією фахівця в трудовій діяльності.

Висновки. 
Таким чином, формування фахових компетенцій у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 
набуватиме ефективності за таких педагогічних умов:

розробка і впровадження додаткових компетентніс-• 
но зорієнтованих змістових модулів професійно орі-
єнтованих дисциплін;

стимулювання студентів до професійного розвитку • 
на основі актуалізації їхнього професійного інтер-
есу у ході роз’яснення сутності професійних функ-
цій і фахових компетенцій тренера-викладача, а та-
кож безпосередньої та опосередкованої взаємодії з 
агентами професійної соціалізації – викладачами, 
спортсменами, видатними тренерами;
використання нетрадиційних форм лекцій, спрямо-• 
ваних на набуття студентами когнітивної основи 
компетенцій;
створення у навчальному процесі ситуацій, що від-• 
творюють особливості соціально-психологічної, а 
також операційної складових тренерської діяльнос-
ті і виступають засобом освоєння її змісту, організа-
ційних форм, цінностей і норм.

Подальші дослідження плануємо спрямувати на 
експериментальну перевірку ефективності визначених 
педагогічних умов формування фахових компетенцій у 
процес вивчення студентами професійно-орієнтованих 
дисциплін.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Вплив програми профілактики порушень склепінь стопи   
на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку

Валькевич О.В.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотації:
Мета роботи – вивчити вплив про-
грами профілактики порушень 
склепінь стопи на фізичну підго-
товленість дітей молодшого шкіль-
ного віку. У експерименті взяло 
участь 40 дітей, які навчалися у 
другому класі. Усі діти за станом 
здоров’я були віднесені до осно-
вної групи. У процесі тестувань 
визначали показники швидкості 
(біг 30м), гнучкості (нахил вперед 
із положення сидячи), спритності 
(човниковий біг 4х9м) швидкісно-
силових якостей (стрибок у довжи-
ну з місця), сили (підтягування на 
низькій перекладині) та витрива-
лості (біг, м). Висвітлено основні 
положення програми профілактики 
порушень склепінь стопи у дітей. 
Визначено і проаналізовано дина-
міку показників фізичної підготов-
леності школярів по завершенню 
впровадження програми профі-
лактики порушень склепінь стопи у 
навчально-виховний процес. 

Валькевич А.В. Влияние программы про-
филактики нарушений сводов стопы  на 
физическую подготовленность детей 
младшего школьного возраста. Цель ра-
боты – исследовать влияние программы 
профилактики нарушений сводов стопы на 
физическую подготовленность детей млад-
шего школьного возраста. В эксперименте 
приняло участие 40 детей, которые учились 
во втором классе. Все дети по состоянию 
здоровья были отнесены к основной груп-
пе. В процессе тестирований определяли 
показатели скорости (бег 30 метров), гибко-
сти (наклон вперед из положения «сидя»), 
ловкости (челночный бег 4х9 метров), 
скоростно-силовых качеств (прыжок в дли-
ну с места), силы (подтягивание на низкой 
перекладине) и выносливости (бег, метров). 
Отражены основные положения программы 
профилактики нарушений сводов стопы у 
детей. Определена и проанализирована ди-
намика показателей физической подготов-
ленности школьников по завершению про-
граммы профилактики нарушений сводов 
стопы в учебно-воспитательный процесс.  

Valkevich A.V. Influence of the program 
of prophylaxis of violations of vaults 
of foot  on physical preparedness of 
children of midchildhood. Purpose of 
work – to probe influence of the program 
of prophylaxis of violations of vaults of foot 
on physical preparedness of children of 
midchildhood. 40 children which studied 
in a tourist class took part in experiment. 
All of children on the state a health were 
attributed to the basic group. In the process 
of testing determined the indexes of 
speed (run 30 meters), flexibility (forerake 
from position «sitting»), adroitness 
(shuttle run 4x9 meters), speed-power 
qualities (broad jump from a place), force 
(undercutting on a low cross-beam) and 
endurance (run, meters). The substantive 
provisions of the program of prophylaxis of 
violations of vaults of foot are reflected for 
children. Certain and analysed dynamics 
of indexes of physical preparedness of 
schoolboys on completion of the program 
of prophylaxis of violations of vaults of 
foot in educational process.  

Ключові слова:
діти, шкільний, фізична, підго-
товленість, профілактика, скле-
піння, стопа.

дети, школьный, физическая, подготов-
ленность, профилактика, свод, стопа.

children, school, physical, preparedness, 
prophylaxis, vault, foot.

Вступ.1

Організм людини є складною динамічною систе-
мою для нормального функціонування якої рухова 
активність є необхідною складовою, оскільки вона 
сприяє гармонійному та повноцінному розвитку всьо-
го організму [1,3,5]. 

Водночас організм дітей молодшого шкільного 
віку відрізняється стрімкими морфофункціональними 
змінами. Саме у цьому віці закладаються основи 
довголіття, здоров'я та гармонійного фізичного роз-
витку дитини [3,5]. 

Чимало фахівців [4,5,7] стверджують, що чим ви-
щий рівень рухової активності, тим кращі умови для 
дозрівання та функціонування організму дітей. Варто 
також зауважити, що для молодших школярів потреба 
у високій руховій активності закладена генетичною 
програмою індивідуального розвитку.

У дітей молодшого шкільного віку спостерігається 
значна зміна біомеханічних характеристик моторики 
дітей, формуються уміння чітко, грамотно та економ-
но виконувати рухи, а систематичні заняття сприяють 
збільшенню маси м'язів, зміцненню суглобів, зв'язок, 
кісток, росту та розвитку організму [3,4,5]. 

Як засвідчує аналіз літературних джерел [1,5,7], за 
останнє десятиліття суттєво знизився рівень здоров’я 
та фізичної підготовленості дітей шкільного віку.

Основна мета фізичного виховання – збережен-
ня та зміцнення здоров’я підростаючого покоління, 
тісно пов’язана з рівнем рухової активності дітей 
[3,5,6]. Саме оптимізація процесу фізичного вихован-
© Валькевич О.В., 2012

ня, на основі принципу оздоровчої спрямованості, на 
нашу думку, забезпечить підвищення рівня фізичної 
підготовленості школярів, а відповідно ї підвищить 
резистентність їх організму.

Дослідження проводилося згідно теми «Зведено-
го плану НДР в області фізичної культури і спорту 
на 2006 – 2010 р.р.» Державного комітету України з 
питань фізичної культури і спорту по темі 3.2.1 «Удо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному 
вихованні і реабілітації з урахуванням просторової 
організації тіла людини». Номер державної реєстрації  
0106U010786, індекс УДК  796.072.2. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити вплив програми 

профілактики порушень склепінь стопи на фізичну 
підготовленість дітей молодшого шкільного віку.

Для досягнення поставленої мети ми поставили 
завдання:

Дослідити динаміку показників фізичної 
підготовленості під впливом розробленої  нами та 
впровадженої програми профілактики порушень 
склепінь стопи молодших школярів.

Для визначення динаміки фізичної підготовленості 
дітей молодшого шкільного віку ми використали ме-
тод педагогічного тестування. У процесі тестувань ми 
визначали показники швидкості (біг 30м), гнучкості 
(нахил вперед із положення сидячи), спритності (чов-
никовий біг 4х9м) швидкісно-силових якостей (стри-
бок у довжину з місця), сили (підтягування на низькій 
перекладині) та витривалості (біг,м). Тестування про-
водили згідно загальноприйнятих методик [4,6].
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Результати дослідження.
Формуючий експеримент проводився у період з 

вересня 2008 р по травень 2009 р. Метою формую-
чого експерименту було впровадження розробленої 
нами програми профілактики порушень склепінь сто-
пи  у дітей молодшого шкільного віку та перевірка її 
ефективності. У експерименті взяло участь 40 дітей, 
які навчалися у другому класі. Усі діти за станом 
здоров’я були віднесені до основної групи. 

Програма профілактики порушень склепінь сто-
пи  у дітей молодшого шкільного віку передбачала її 
реалізацію у різних аспектах. У реалізації розробленої 
нами програми брали участь вчителі фізичної культу-
ри, учні  та батьки.

Для участі у формуючому експерименті було ство-
рено контрольну та  експериментальну групи, по 20 
чоловік у кожній групі (ε=0,03≤0,05),  хлопчиків та 
дівчаток які навчалися у другому класі, і не мали по-
рушень склепінь стопи.

Контрольна група,  займалась за програмою з 
фізичного виховання для дітей молодшого шкільного 
віку. Заняття в цій групі проводив експериментатор 
під керівництвом вчителя з фізичної культури. Експе-
риментальна група займалися за розробленою нами 
програмою профілактики порушень склепінь стопи.

Діти експериментальної групи виконували усі 
складові розробленої нами програми, а  також 
відвідували  уроки фізичної культури, до матеріалу 
яких ми включали комплекси вправ для профілактики 
порушень склепінь стопи, комплекси загальнорозвива-
ючих вправ, гімнастичні вправи в кінці уроку. Заняття 
з дітьми проводив експериментатор під керівництвом 
вчителя фізичної культури.

Ми вважали, що одним із критеріїв ефективності 
розробленої нами програми  профілактики порушень 
склепінь стопи  у дітей молодшого шкільного віку була 
динаміка досліджуваних фізичних якостей. На почат-
ку експерименту та по його завершенню ми провели 
педагогічне тестування, результати якого опрацьовані 
методами математичної статистики [2] засвідчили про 
ефективність нашої програми (табл.1).

Як видно із графіка (рис.1.), у хлопчиків молодшо-
го шкільного віку контрольної та експериментальної 
груп у процесі експерименту відбувається зріст 
досліджуваних показників, однак відбувається 
цей процес нерівномірно. Варто також зауважи-
ти, що у дітей експериментальної групи  (ЕГ) зріст 
досліджуваних показників більший ніж у контрольній 
групі (КГ).

Для зручності аналізу результатів дослідження ми 
представили їх у графічному вигляді.

Так у хлопчиків КГ швидкість зростає на 0,21 с, 
а у ЕГ зріст показника становить 0,43 с. Спритність 
у хлопчиків ЕГ також зростає швидше ніж у КГ – на 
0,68 с та 0,27 с відповідно. Максимального зросту 
у хлопчиків обох груп зазнає гнучкість, показник 
відповідно становить 0,51 см та 1,98 см.  Водночас 
показник сили зазнає найменшого зросту – на 0,06 р у 

хлопчиків КГ та на 0,12 р у ЕГ.
Із графіка (рис.2.) видно, що у хлопчиків істотних 

змін зазнає показник швидкісно-силових якостей. Так 
у ЕГ показник зростає на 17,6 см, а у КГ лише на 5,8 
см. Зріст показника витривалості у хлопчиків КГ та 
ЕГ незначний і становить відповідно 8,0 см та 9,0 см.

З метою більш якісного аналізу  досліджуваних 
показників ми визначили їх приріст. Так у хлопчиків 
КГ групи відзначено максимальний приріст показника 
гнучкості – 9,5%, мінімальний витривалості – 1,4%. У 
хлопчиків ЕГ спостерігається аналогічна картина, за 
винятком якісних показників. Максимального приро-
сту зазнає показник гнучкості (33,3%), мінімальних 
змін зазнає показник витривалості (1,8%).

У процесі експерименту у дівчаток КГ та ЕГ  та-
кож відбувається  зріст досліджуваних показників. 
Варто також зауважити, що якісні показники цих змін 
у дівчаток ЕГ значно вищі ніж у КГ. 

Як видно із графіка (рис.3.), у дівчаток КГ зріст 
швидкості становить 0,08с, а у ЕГ показник зростає 
аж на 0,37 с. Зріст спритності у дівчаток ЕГ становить 
0,5 с, в той час як у дівчаток КГ показник зростає лише 
на 0,21 с. Гнучкість у дівчаток ЕГ зростає на 3,4см, а у 
дівчаток КГ зріст показника становить лише 0,3 см. 

Варто також зазначити, що зріст показника 
витривалості  (рис.4.), майже однаковий у дівчаток 
обох груп – у КГ він становить 15,4 см, в ЕГ – 17,8 см. 
Цікавим є той факт, що у дівчаток КГ зріст показника 
сили вищий ніж в ЕГ і відповідно становить 0,3 р та 
0,1 р. А от швидкісно-силові якості зазнають більшого 
зросту у дівчаток ЕГ ніж у КГ – відповідно 14,9 см 
проти 4,6 см. 

Щоб більш детально проаналізувати зміну 
досліджуваних показників під впливом розробленої 
нами і впровадженої програми профілактики пору-
шень склепінь стопи ми визначили їх приріст. Так 
приріст швидкості у дівчаток ЕГ становить 5,1 %  
проти 1,0 % у КГ. Приріст спритності у дівчаток ЕГ  – 
4,0%, а у КГ лише 1,6 %. Варто також зазначити, що у 
дівчаток ЕГ серед усіх досліджуваних показників мак-
симальний приріст гнучкості, відповідно 30,1%, а у 
КГ приріст показника становить лише  4,6%. Приріст 
витривалості у процесі експерименту майже одна-
ковий у дівчаток ЕГ та КГ, відповідно 4.8% та 4,6%.  
Приріст сили також має однаковий приріст у дівчаток 
обох груп – 3,2%. А от приріст  швидкісно-силових 
якостей у дівчаток ЕГ значно вищий (13,4%) ніж у КГ 
(4,5%).

Висновки
Як засвідчують результати дослідження, у 

хлопчиків ЕГ досліджувані показники фізичних 
якостей зростають швидше ніж у КГ.  При цьому у 
дітей ЕГ та КГ відбувається максимальний приріст 
гнучкості, відповідно 33,3% та 9,5%,  та мінімальний 
приріс витривалості – 1,8% та 1,4%.

У дівчаток ЕГ досліджувані показники фізичних 
якостей також зазнають більш вагомих змін, ніж у КГ, 
водночас екстремальних значень приросту зазнають 
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Таблиця 1
Показники розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку 

№
з/п Фізичні якості 

Показники  Х±δ
До експерименту Після експерименту

Хлопчики КГ
1 Швидкість, с 7,11±0,21 6,9±0,18*
2 Спритність, с 12,67±0,13 12,4±0,14
3 Гнучкість, см 4,99±0,98 5,5±0,91*
4 Витривалість, м 554,0±21,35 562,0±26,71
5 Сила, разів 2,48±0,95 2,54±0,87
6 Швидкісно-силові якості, см 114,2±3,25 120,0±4,15

Хлопчики ЕГ
1 Швидкість, с 7,13±0,16 6,7±0,15*
2 Спритність, с 12,68±0,13 12,0±0,11*
3 Гнучкість, см 5,02±0,72 7,0±0,86*
4 Витривалість, м 555,0±31,45 564,0±41,78
5 Сила, разів 2,48±0,46 2,6±0,68
6 Швидкісно-силові якості, см 114,4±5,42 132,0±4,37*

Дівчатка КГ
1 Швидкість, с 7,38±0,16 7,3±0,12*
2 Спритність, с 12,91±0,17 12,7±0,15
3 Гнучкість, см 9,7±0,59 10,0±0,85*
4 Витривалість, м 359,6±47,51 375,0±37,26
5 Сила, разів 6,0±0,35 6,3±0,57
6 Швидкісно-силові якості, см 103,4±5,28 108,0±7,26

Дівчатка ЕГ
1 Швидкість, с 7,37±0,19 7,0±0,14*
2 Спритність, с 12,9±0,15 12,4±0,11*
3 Гнучкість, см 9,6±0,84 13,0±0,52*
4 Витривалість, м 358,2±45,13 376,0±42,19
5 Сила, разів 6,2±0,28 6,3±0,35
6 Швидкісно-силові якості, см 103,1±5,17 118,0±35,72*

* відмінність статистично достовірна (р<0,05).

після експерименту  КГ після експерименту ЕГ  
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Рис.1. Динаміка показників фізичної підготовленості хлопчиків молодшого шкільного віку
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Рис.2. Динаміка показників фізичної підготовленості хлопчиків молодшого шкільного віку

Рис.3. Динаміка показників фізичної підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку
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після експерименту  КГ після експерименту ЕГ  до  експерименту  

зовсім різні показники. У дівчаток ЕГ максимальний 
приріст гнучкості (30,1%), мінімальний приріст сили 
(3,1%). У дітей КГ максимальний приріст витривалості 
(4,6%), мінімальний  – швидкості (1,0%).

Отже, отримані результати дослідження 
засвідчують про ефективність розробленої нами про-
грами профілактики порушень склепінь стопи, та 

доцільність її використання з метою підвищення рівня 
фізичної підготовленості молодших школярів. 

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку передбачають вивчення впливу розробленої 
програми профілактики порушень склепінь стопи 
на біомеханічні характеристики стопи молодших 
школярів  у сагітальній площині.
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Рис.4. Динаміка показників фізичної підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100

50

0 витривалість                           швидкісно  -силові  

до  експерименту                після експерименту  КГ після експерименту  ЕГ

М, cм 



27

2012

05
Методика розвитку сили та швидкісно-силових здібностей  

у студентів основної медичної групи
Волков В.Л., Мішаровський Р.М. 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто проблему методичного 
забезпечення процесу удоскона-
лення м’язової системи студен-
тів чоловічої статі. Досліджений 
стан розвитку сили та швидкісно-
силових здібностей у 102 юна-
ків 17–19 років. Визначений стан 
функціональної підготовленості 
за показниками частоти серцевих 
скорочень до та після виконання 
фізичних вправ силової спрямова-
ності. Розроблена диференційова-
на оцінка та параметри фізичних 
навантажень, які забезпечують 
фундамент для науково обґрунто-
ваного розвитку сили та швидкісно-
силових здібностей студентів з 
урахуванням вікових особливостей 
контингенту. Встановлено, що ре-
зультати виконання засобів силової 
підготовки з максимальною або по-
мірною інтенсивністю викликають 
реакцію організму, яка перевищує 
аеробно-анаеробний поріг. Виявле-
но, що  вправи з обмеженням часу 
або швидкісно-силового характеру 
вимагають значно менших періодів 
відновлення ніж впровадження за-
собів з помірною інтенсивністю.

Волков В.Л., Мишаровский Р.Н. Методи-
ка развития силы и скоростно-силовых 
способностей у студентов основной ме-
дицинской группы. Рассмотрена проблема 
методического обеспечения процесса совер-
шенствования мышечной системы студен-
тов мужского пола. Исследовано состояние 
развития силы и скоростно-силовых способ-
ностей у 102 юношей 17-19 лет. Определено 
состояние функциональной подготовленно-
сти по показателям частоты сердечных со-
кращений до и после выполнения физиче-
ских упражнений силовой направленности. 
Разработана дифференцированная оценка 
и параметры физических нагрузок, кото-
рые обеспечивают фундамент для научно 
обоснованного развития силы и скоростно-
силовых способностей студентов с учетом 
возрастных особенностей контингента. 
Установлено, что результаты выполнения 
средств силовой подготовки с максималь-
ной или умеренной интенсивностью вызы-
вают реакцию организма, которая превыша-
ет аэробно-анаэробный порог. Обнаружено, 
что  упражнения с ограничением времени 
или скоростно-силового характера требуют 
значительно меньших периодов восстанов-
ления, чем внедрение средств с умеренной 
интенсивностью.

Volkov V.L., Misharovskiy R.M. The 
method of strength and speed-
strength abilities of the students of 
basic medical group. It is considered a 
problem of methodical providing of process 
of perfection muscular system of male- 
students. It is investigated development of 
force status and speed-power capabilities 
for 102 youths 17-19 years. The state of 
functional preparedness (on the indexes 
of frequency of heart-throbs) is certain 
before and after implementation of 
physical exercises of power orientation. 
The differentiated estimation and 
parameters of the physical loadings is 
developed. They provide foundation for 
the scientifically grounded development 
of force and speed-power capabilities 
of students. Take into account also age-
dependent features of students. It is 
set that the results of implementation of 
facilities of power preparation with maximal 
or moderate intensity cause the reaction 
of organism with exceeding aerobic-
anaerobic threshold. It is discovered that 
exercise with limitation of time (or speed-
power character) is required considerably 
less periods of renewal, what introduction 
of facilities with moderate intensity.

Ключові слова:
студент, сила, швидкість, зді-
бності, методика.

студент, сила, скорость, способности, 
методика.

student, strength, speed, ability, 
methodology.

Вступ. 1

Системою фізичного виховання студентської мо-
лоді передбачається реалізація завдання всебічного 
та гармонійного фізичного розвитку [9], що в умовах 
вищого навчального закладу відбувається переважно 
засобами фізичної підготовки і сприяє формуванню 
фундаменту здоров’я для подальшої активної жит-
тєдіяльності майбутнього фахівця. Причому [2, 3], у 
студентів чоловічої статі значною популярністю ко-
ристуються фізичні навантаження, які мають силову 
та швидкісно-силову спрямованість і забезпечують 
вдосконалення різних м’язових груп.

Однак, результати досліджень Ю. Мазуренко [5], 
А. Мальцева [6] свідчать, що більше 60% юнаків сту-
дентського віку мають незадовільний рівень розвитку 
силових здібностей. В той же час, сучасні дослідники 
наполягають [1, 4], що недостатній розвиток м’язової 
системи, яку пов’язують з проявом сили та швидкісно-
силових здібностей, призводить до серйозних пору-
шень та патології – від опускання внутрішніх органів 
до розвитку діабету. 

Більшість вищезгаданих авторів приходять до ви-
сновку, що подібна ситуація склалася завдяки впрова-
дженню у практику фізичного виховання студентства 
тих технологій педагогічного впливу, які розроблені 
для дітей шкільного віку та спортсменів різної ква-
ліфікації. Причому відсутність у викладача науково 
обґрунтованих параметрів відповідних фізичних на-
вантажень [7, 8] спостерігається в період активного 
© Волков В.Л., Мішаровський Р.М., 2012

вдосконалення м’язової системи, який збігається з 
студентським віком, що в цілому забезпечує актуаль-
ність обраної проблеми та спонукає до авторського її 
вирішення.

Роботу здійснено відповідно до тематичного плану 
та загальної проблеми наукових досліджень кафедри 
олімпійського і професійного спорту та кафедри фут-
болу Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: розробити методику розви-

тку сили та швидкісно-силових здібностей студентів 
основної медичної групи.

В процесі досягнення мети послідовно виконува-
лись наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми розвитку 

сили та швидкісно-силових здібностей студентів 
різних спеціальностей;

2. Визначити середньостатистичні параметри компо-
нентів фізичних навантажень силової та швидкісно-
силової спрямованості для студентів 1–3-х курсів 
педагогічних спеціальностей;

3. Розробити диференційовану оцінку стану розвитку 
силових та швидкісно-силових здібностей студен-
тів основної медичної групи з урахуванням вікових 
особливостей розвитку м’язової системи.

Методи та організація дослідження. В процесі 
реалізації завдань дослідження використовувалися 
наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

досвіду педагогічної та спортивної практики, педаго-
гічне спостереження, педагогічне та функціональне 
тестування, педагогічний експеримент констатуючого 
характеру, методи математичної статистики.

Дослідження організовано та проведено на базі 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова з залученням 102 студентів чоловічої 
статі, які навчаються на 1–3-х курсах та мають вік від-
повідно 17, 18 та 19 років.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Основною вимогою до вибору фізичних вправ 

у нашому випадку, були: проста техніка виконання; 
відсутність потреб у додатковому обладнанні або на-
явності партнера; наявність впливу на усі основні 
м’язові групи; можливість досягнення тренувально-
го ефекту (подолання аеробно-анаеробного порогу); 
можливість застосування в умовах легкоатлетичного 
стадіону та спортивного залу.

Отже (табл. 1), впровадження обраних засобів 
сприяє не тільки гармонійному фізичному розвитку 
студента, а й дозволяє використовувати розроблені 
компоненти фізичного навантаження в процесі само-
стійних занять, а наявність інформації щодо показни-
ків ЧСС після комплексу підготовчих вправ, дозволяє 
корегувати навантаження впродовж основної частини 
заняття за умов впровадження засобів фізичної підго-
товки на фоні недовідновлення.

Отримані результати дослідження свідчать, що за-
стосування вправи «багатоскок», яка спрямована на 
вдосконалення швидкісно-силових здібностей,  відбу-
вається в середньому у 17-річних студентів впродовж 
10,9 с, що викликає підняття ЧСС до 147,3 уд/хв., а на-
ступний підхід в даному віці може відбуватися через 
219 с. У наступному віці обсяг часу виконання даної 
вправи в середньому становить 9,3 с, а ЧСС після на-
вантаження є значно меншим – 138,0, що може вказує 

Таблиця 1
Зміст та середньостатистичні значення компонентів фізичного навантаження, спрямованого  

на розвиток сили та швидкісно-силових здібностей студентів основної медичної групи

№ Засіб ФП Показник 17 р (n = 34) 18 р (n = 36) 19 р (n = 32)
X δ X δ X δ

1
Семиразові стриб-
ки з місця у до-
вжину з великою 
потужністю

ЧСС у спокої, уд/хв. 90,6 5,5 90,8 9,6 91,3 8,7
2 Час виконання вправи, с 10,9 2,8 9,3 3,1 8,8 1,9
3 ЧСС після навантаження, уд/хв 147,3 15,1 138,0 16,0 131,5 14,6
4 Час відновлення, с 219,0 35,2 177,5 48,4 135,0 47,6
5

Присідання 
з помірною 
інтенсивністю

ЧСС у спокої, уд/хв 90,9 7,1 90,3 8,4 89,5 10,3
6 Кількість, разів 58,5 10,1 58,6 7,4 58,4 11,4
7 Час виконання, с 83,7 15,5 71,2 10,7 70,5 18,0
8 ЧСС після навантаження, уд/хв 156,4 13,6 145,8 18,9 147,8 17,9
9 Час відновлення, с 285,0 33,0 267,5 43,3 225,0 53,8
10 Згинання та роз-

гинання рук в 
упорі лежачи з 
максимальною 
інтенсивністю за 
30 с

ЧСС у спокої, уд/хв 88,0 8,6 89,0 6,3 89,5 9,7
11 Кількість, разів 27,2 4,2 30,9 5,1 35,2 7,9
12 ЧСС після навантаження, уд/хв 133,8 13,4 137,3 13,0 140,8 36,2
13 Час відновлення, с 237,0 53,2 227,5 30,5 215,0 46,5
14

Згинання та розги-
нання рук в упорі 
лежачи з помірною 
інтенсивністю

ЧСС у спокої, уд/хв 88,8 7,7 89,5 6,6 91,0 7,4
15 Кількість, разів 34,2 10,8 37,0 8,7 38,0 6,9
16 Час виконання, с 41,0 8,2 44,1 6,9 43,1 7,5
17 ЧСС після навантаження, уд/хв 152,7 10,7 141,0 18,2 137,8 18,4
18 Час відновлення, с 288,0 24,6 225,0 59,0 195,0 61,9
19

30 с підйом тулуба у 
положення «сидя-
чи» з максимальною 
інтенсивністю

ЧСС у спокої, уд/хв 89,1 10,9 92,3 6,6 88,3 9,4
20 Кількість, разів 25,8 2,1 26,2 2,8 27,6 4,1
21 ЧСС після навантаження, уд/хв 150,9 15,7 138,8 7,8 136,0 13,1
22 Час відновлення, с 258,0 34,3 205,0 58,5 195,0 56,6
23

Підйом тулуба  у 
положення «си-
дячи» з помірною 
інтенсивністю

ЧСС у спокої, уд/хв 89,4 9,7 93,0 5,9 88,3 8,6
24 Кількість, разів 47,3 6,9 52,1 14,6 53,3 13,1
25 Час виконання, с 78,4 18,7 87,8 22,2 91,6 21,7
26 ЧСС після навантаження, уд/хв 149,4 21,0 131,3 16,3 126,5 14,9
27 Час відновлення, с 270,0 30,8 235,0 49,8 232,5 54,0
28 ЧСС після розминки 133,5 18,9 135,5 17,6 131,0 13,4
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на покращення функцій механізмів енергозабезпечен-
ня м’язової діяльності швидкісно-силового характеру 
і потребує менших обсягів відпочинку – 177,5 с. 

Підвищення швидкості виконання даного завдання 
у 19-річних юнаків сприяє зменшенню не тільки ЧСС 
після навантаження до 131,5 уд/хв., а й обсягів часу, 
необхідного для відновлення організму до вихідно-
го стану – 135,0 с. Крім того, в середньому результат 
стрибка з місця у студентів 17 років дорівнює 213,9 
см, а у 18-ти та 19-тирічному віці – 226,8 та 233,0 см 
відповідно, що вказує на сприятливий період для вдо-
сконалення швидкісно-силових здібностей юнаків 
впродовж трьох років.

Присідання з помірною (комфортною) інтенсив-
ністю, яке забезпечує розвиток силової витривалості, 
студенти 17 років можуть виконувати в середньому 
впродовж 83,7 с у кількості 58,5 разів, тобто приблиз-
но 6 разів за 8 секунд. Дане навантаження викликає 
підняття ЧСС до 156,4 уд/хв., а період відновлення до-
рівнює 185,0 с. В наступному віці інтенсивність вико-
нання збільшується до 6 разів за 7 секунд, однак ЧСС 
після навантаження та обсяг відпочинку зменшується, 
відповідно, до 145,8 уд/хв. та 267,5 с. У 19-річному 
віці максимальна кількість рухових циклів та час ви-
конання майже не змінюється, однак період віднов-
лення скорочується до 225 с.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 30 
с сприяє розвитку динамічної сили студентів і 17-
річному віці у визначений період часу в середньому 
юнаки спроможні здійснити 27,2 рухових циклів, що 
викликає підняття ЧСС до 133,8 уд/хв. і вимагає від-
новлення впродовж 237,0 с. В наступному віці інтен-
сивність зростає до 30,9 разів у вказаний проміжок 
часу. В той же час ЧСС після навантаження зростає 
в середньому до 137,3 уд/хв, однак період відновлен-
ня скорочується майже на 10 с. Збільшення інтенсив-
ності до 35,2 разів за 30 с у 19-річному віці сприяє 
підняттю ЧСС, однак час відновлення знову скорочу-
ється, що в цілому свідчить про покращення фізичної 
та функціональної підготовленості до умов виконання 
динамічної роботи силового характеру.

Виконання тієї ж вправи з помірною інтенсив-
ністю сприяє вдосконаленню силової витривалості 
м’язів плечового поясу і студенти 17 років в середньо-
му виконують дане завдання 34,2 рази за 41,0 с, що за-
безпечує реакцію ЧСС 152,7 уд/хв. та вимагає періоду 
відновлення в обсязі 288,0 с. У 18 років як кількість 
рухових циклів, так і період виконання збільшуються, 
відповідно до 37,0 разів та 44,1 с, однак показник ЧСС 
після навантаження та об'єм відпочинку зменшують-
ся до 141,0 уд/хв. та 225,0 с. В наступному віці збіль-
шується інтенсивність виконання, однак тенденція до 
покращення функціонального стану залишається про 
що свідчить динамічність показників як ЧСС після 
навантаження (137,8 уд/хв.), так і часу відновлення 
(195,0 с).

Швидкісна спрямованість виконання вправи «під-
йом тулуба у положення «сидячи», що викликана об-
меженням часу до 30 с дозволяє вдосконалювати силу 
м’язів черевного пресу і у 17-річних студентів забез-

печує підняття ЧСС до 150,9 уд/хв. при виконанні 
25,8 рухових циклів у визначений період часу. Такий 
підхід у даному віці вимагає відпочинку в середньо-
му 258,0 с, однак у наступному віці даний показник 
дорівнює 205,0 с, при середньому значенні ЧСС після 
навантаження 138,8 уд/хв. за умов інтенсивності 26,2 
рази за 30 с. У 19 років інтенсивність виконання сту-
дентами вказаного рухового завдання збільшується до 
27,6 разів в середньому, а ЧСС та період відновлення 
зменшуються, відповідно, до 136,0 уд/хв. та 195,0 с.

Вдосконалення силової витривалості м’язів че-
ревного пресу, за умов впровадження тієї ж вправи з 
помірною інтенсивністю, у студентів 17 років відбу-
вається впродовж 78,4 с, а кількість відповідних ру-
хових циклів дорівнює в середньому 47,3 рази. Така 
інтенсивність дозволяє підняти в даному віці ЧСС до 
149,4 уд/хв., а період відновлення в середньому триває 
270,0 с. У 18-річних юнаків кількість рухових циклів і 
час виконання завдання збільшуються, відповідно, до 
52,1 рази та 87,8 с, ЧСС після навантаження зменшу-
ється (131,3 уд/хв.), також як і обсяг часу відновлення 
(235,0 с). В наступному віці тенденція зберігається і 
на фоні збільшення кількості рухових циклів і часу 
виконання вправи, зменшуються показники ЧСС піс-
ля навантаження та періоду відновлення. Однак поді-
бна динаміка носить незначний характер, порівняно з 
минулими віковими групами, що, на нашу думку, ви-
кликано особливостями вдосконалення м’язової сис-
теми студентів.

За даними І. Паламарчук [7] та О. Терещенка [8], 
з 15-17 років у юнаків починає активно нарощувати-
ся м’язова маса в той час як динамічність показни-
ків довжини тіла уповільнюється. В такому випадку, 
впровадження засобів максимальної інтенсивності, 
що викликає значне напруження м’язів, забезпечує 
вдосконалення механізмів анаеробної потужності та 
сприяє посиленню природних процесів в зв’язку. В 
той час як засоби помірної інтенсивності, в кращому 
випадку, мають змішаний аеробно-анаеробний харак-
тер навантаження. Однак, результати дослідження 
свідчать, що наявність силової складової навіть поді-
бних засобів, забезпечує відповідним показникам не-
значну, але позитивну динаміку.   

Враховуючи, що студентський контингент є до-
сить неоднорідним в зв’язку з можливістю навчання 
не за місцем основного проживання, диференціація 
студентів за рівнем підготовленості є однією з голо-
вних умов реалізації вищезгаданого принципу відпо-
відності рівня підготовленості фізичним навантажен-
ням. Крім того, наявність диференційованої оцінки 
(табл. 2) дозволяє оперативно вносити корективи до 
навчального процесу і запобігати перенавантаженню.

На основі кількісних характеристик обраних нами 
показників, у межах X ±2δ була розроблена диферен-
ційована оціночна таблиця стану розвитку сили та 
швидкісно-силових здібностей студентів основної 
медичної групи, які навчаються за педагогічними спе-
ціальностями. 

Технологія вирішення даного завдання передбачає 
наявність вікових змін в організмі студентів, які ви-
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кликані, в першу чергу, природними процесами вдо-
сконалення м’язової системи, що на нашу думку, і 
забезпечує позитивну динаміку результатів, що пред-
ставлені у таблиці 1.

Висновки:
1. Система фізичного виховання студентів володіє 

стійким теоретичним фундаментом, побудованим 
на основі ряду принципових положень, а також 
значним арсеналом засобів і методичних підходів, 
спрямованих на вирішення даної проблеми. Однак у 
більшості, відповідний арсенал є мало ефективним 
в зв’язку з невідповідністю віковим особливостям 
студентського контингенту;

2. Позитивна динаміка спостерігається у розвитку 
силових та швидкісно-силових здібностей за усі-
ма показниками, які досліджувалися, що може 
бути викликано особливостями періоду активного 
вдосконалення м’язової системи, який збігається 
з студентським віком. Однак слід зауважити, що 
результати виконання засобів силової підготовки, 
які виконуються з максимальною або помірною 
інтенсивністю, викликають таку реакцію організ-
му за результатами ЧСС, яка перевищує аеробно-

анаеробний поріг. Причому вправи з обмеженням 
часу або швидкісно-силового характеру вимагають 
значно менших періодів відновлення ніж впрова-
дження засобів з помірною інтенсивністю, що вка-
зує на ефективність роботи адаптаційних механіз-
мів до роботи виключно анаеробного характеру, яка 
й сприяє нарощуванню м’язової маси і відповідає 
природним процесам розвитку;

3. Розроблена оціночна таблиця сприяє отриманню 
достовірної об’єктивної інформації про стан роз-
витку сили та швидкісно-силових здібностей сту-
дентів основної медичної групи, які навчаються за 
педагогічними спеціальностями з урахуванням ві-
кових особливостей розвитку організму. 

Розрахунок даної оцінки дозволяє диференціюва-
ти контингент за п’ятьма рівнями, що також сприяє 
впровадженню механізму корекції педагогічних впли-
вів у випадку зміни функціонального стану студента.

У перспективі планується здійснити розробку на-
уково обґрунтованих параметрів фізичних наванта-
жень для дівчат 17-19 років, які навчаються у вищо-
му навчальному закладі в умовах основної медичної 
групи.

Таблиця 2
Диференційована оцінка стану розвитку сили та швидкісно-силових здібностей  

студентів основної медичної групи 

№ Показник
Оцінка

5 4 3 2 1
17 років

1 Стрибок у довжину з місця, см > 227 221-227 208-220 201-207 201 >
2 Присідання без обмеження часом, разів > 69 64-69 53-63 47-52 47 >

3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
за 30 с, разів > 32 30-32 25-29 22-24 22 >

4 Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
без обмеження часом, разів > 45 40-45 29-39 23-28 23 >

5 Підйом тулуба у положення «сидячи» за 30 
с, разів > 30 29-30 24-28 22-23 22 >

6 Підйом тулуба у положення «сидячи» без 
обмеження часом, разів > 55 52-55 44-51 40-43 40 >

18 років
1 Стрибок у довжину з місця, см > 240 234-240 221-233 214-220 214 >
2 Присідання без обмеження часом, разів > 67 63-67 55-62 50-54 50 >
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 

за 30 с, разів > 36 34-36 28-33 25-27 25 >

4 Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
без обмеження часом, разів > 46 42-46 33-41 28-32 28 >

5 Підйом тулуба у положення «сидячи» за 30 
с, разів > 31 30-31 24-29 22-23 22 >

6 Підйом тулуба у положення «сидячи» без 
обмеження часом, разів > 67 60-67 45-59 37-44 37 >

19 років
1 Стрибок у довжину з місця, см > 252 243-252 224-242 214-223 214 >
2 Присідання без обмеження часом, разів > 60 54-60 53-64 46-52 46 >
3 Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 

за 30 с, разів > 44 40-44 31-39 26-30 26 >

4 Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
без обмеження часом, разів > 46 43-46 35-42 31-34 31 >

5 Підйом тулуба у положення «сидячи» за 30 
с, разів > 33 31-33 26-30 23-25 23 >

6 Підйом тулуба у положення «сидячи» без 
обмеження часом, разів > 67 61-67 47-60 40-46 40 >
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Динаміка прояву силових здібностей  
у дівчаток 4-13 років центрального регіону України

Воропай С.М.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Розглянуто динаміку проявів силових 
здібностей  різних м’язових  груп у 
дівчаток у онтогенезі. Було обстеже-
но більше 1000 дівчаток дошкільних 
та шкільних закладів (вік 4-13 років). 
В основу батареї тестів були взяті 
види випробувань: динамометрія 
сильнішої руки; згинання і розгинан-
ня рук в упорі, лежачи на підлозі; вис 
на зігнутих руках; піднімання тулуба 
в сід за 1 хвилину; стрибок у довжи-
ну та вгору з місця. Встановлено, що 
швидкісно-силовий потенціал м’язів 
нижніх кінцівок найбільш виражено 
проявляє тенденцію до зростан-
ня у дівчаток 4-7 років. При цьому 
спостерігається приріст швидкісно-
силового потенціалу в межах від 
18% до 67,4% щорічно. Встановле-
но, що найбільш сприятливий період 
прояву силової витривалості м’язів 
плечового поясу спостерігався з 6 
до 9 років. При цьому зберігалася 
загальна тенденція до підвищення 
від року до року силового потенціалу 
від 35,5% до 40,6%. 

Воропай С.М. Динамика проявления си-
ловых способностей у девочек 4-13 лет 
центрального региона Украины. Рас-
смотрена динамика проявления силовых 
способностей  разных мышечных  групп 
у девочек в онтогенезе. Было обследова-
но больше 1000 девочек дошкольных и 
школьных заведений (возраст 4-13 лет). В 
основу батареи тестов были взятые виды 
испытаний: динамометрия более сильной 
руки; сгибание и разгибание рук в упоре, 
лежа на полу; вис на согнутых руках; под-
нятие туловища в сед за 1 минуту; прыжок 
в длину и вверх с места. Установлено, 
что скоростно-силовой потенциал мышц 
нижних конечностей наиболее выражено 
проявляет тенденцию к росту у девочек 
4-7 лет. При этом наблюдается прирост 
скоростно-силового потенциала в преде-
лах от 18% до 67,4% ежегодно. Установ-
лено, что наиболее благоприятный период 
проявления силовой выносливости мышц 
плечевого пояса наблюдался с 6 до 9 лет. 
При этом сохранялась общая тенденция к 
повышению от года к году силового потен-
циала от 35,5% до 40,6%. 

Voropay S. M. Dynamics of display 
of power capabilities for girls 4-13 
years of central region of Ukraine. The 
dynamics of display of power capabilities  
of different muscular groups for girls 
in ontogenesis is considered. More 
than 1000 girls of preschool and school 
establishments were inspected (age 4-13 
years). There were taken types of tests in 
basis of battery of tests: dynamometry of 
prepotent hand; bending and unbending of 
hands in support, lying on the floor; hang 
on arcuated hands; raising of trunk in grey 
for 1 minute; broad jump and upwards 
from a place. It is set that speed-power 
potential of muscles of lower extremities 
is most expressed shows a tendency to 
growth for girls 4-7 years. Thus there is an 
increase speed-power to potential scope 
from 18% to 67,4% annually. It is set that 
the most favorable period of display of 
power endurance of muscles of humeral 
belt was observed from 6 to 9 years. A 
general tendency was thus saved to the 
increase from a year to the year of power 
potential from 35,5% to 40,6%. 

Ключові слова:
силові, здібності, дівчатка, сенси-
тивний, періоди. 
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power, capabilities, girls, sensitive, 
periods. 

Вступ.1

Окремі сторони рухових можливостей людини 
прийнято називати руховими здібностями. Природ-
ній біологічний ріст організму супроводжується під-
вищенням рухових можливостей дитини. При цьому 
розвиток його моторики залежить від соціальних 
умов, де рухова функція організму виступає як компо-
нент, на який направлена педагогічна дія [2].

Питання розвитку рухових здібностей на протязі 
онтогенезу людини завжди стояло і стоїть одним із 
основних при вирішені завдань як фізичного вихован-
ня так і спорту. Найбільш класичними в вирішенні пи-
тань динаміки вікового розвитку рухових здібностей 
людини є дослідження Гужаловського А.А. та Волкова 
Л.П. проведені ще в 70-80 роках минулого сторіччя. 

Вченими [3, 6]  визначені сенситивні періоди в 
розвитку тих чи інших рухових здібностей дітей. Але 
час не стоїть на місці. Соціум розвивається, змінюєть-
ся. За останні десятиріччя відбулися відчутні зміни в 
різних галузях життєдіяльності людини, які не могли 
не вплинути на рухову активність, а відтак і на темпи 
розвитку рухової функції людини. Особливо це акту-
ально для населення України, де соціально-економічні 
та екологічні проблеми останніх десятиріч потребу-
ють додаткових знань по даній проблемі.

Значну роль в комплексі основних рухових зді-
бностей відіграє сила, яка визначається як здатність 
людини долати зовнішній опір або протидіяти йому 
за рахунок м’язових зусиль. При недостатньому рівні 
розвитку сили не забезпечується відповідний розви-
ток опорно-рухового апарату загалом, що перешко-
© Воропай С.М., 2012

джає успішному вирішенню завдань фізичного вихо-
вання та спорту. 

Аналіз сучасної наукової,  науково-методичної лі-
тератури та інформаційних даних [10, 11, 12] дозво-
лив окреслити основні тенденції розвитку силових 
здібностей дівчаток 4-13 років. 

Значну роль в комплексі основних рухових зді-
бностей відіграє сила, яка визначається як здатність 
людини долати зовнішній опір або протидіяти йому 
за рахунок м’язових зусиль [9]. При недостатньому 
рівні розвитку сили не забезпечується відповідний 
розвиток опорно-рухового апарату загалом, що пере-
шкоджає успішному вирішенню завдань фізичного 
виховання та спорту.

Силові здібності формуються нерівномірно, при 
цьому спостерігаються періоди їх прискореного і упо-
вільненого розвитку. Розвиток силових здібностей про-
ходить гетерохронно, величини їх річних приростів 
неоднакові в різні вікові періоди і відрізняються у хлоп-
чиків та дівчаток [3,4,5,6]. Результати досліджень [2] 
показали, що збіг у часі цілеспрямованої педагогічної 
дії із “сенситивними” періодами розвитку силових зді-
бностей дає можливість значно підвищити їх рівень.

Збільшення сили пов’язане із нарощуванням 
м’язової маси та із збільшенням її активності завдяки 
змінам структури, хімізму і вдосконалення нервової і 
гуморальної регуляції.

Процес вдосконалення різних груп м’язів харак-
теризується функціональними і морфологічними по-
казниками. На перших етапах вікового розвитку ріст 
м’язів проходить, в основному, у довжину і лише із 7 
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років вони починають рости у товщину. Формування 
морфологічних структур, що характеризують кожний 
м’яз, проходить неодночасно і не паралельно [2].

Період від 3 до 5 років характеризується інтенсив-
ним приростом показників сили у дітей. Після 5 років 
проходить деяке зниження темпів приросту більшості 
показників сили [5].

Розвиток силової витривалості не виключає та-
кож вдосконалення у дітей 3-7 років деяких рухів 
пов’язаних із статичними зусиллями [5].

Зміни показників силових здібностей з віком 
у дівчаток свідчать про наявність безперервних, 
але неоднакових по темпам процесів формування 
нервово-м’язової системи організму у взаємозв’язку з 
морфологічними і біохімічними змінами.

За даними Е.С.Вільчковського [2] найбільш високі 
темпи приросту м’язової сили у дівчаток відбувають-
ся в період від 4 до 6 років.

У молодшому шкільному віці продовжує поступо-
во зростати сила м'язів. Найбільш сильними відносно 
інших м'язів є розгиначі тулуба та м'язи гомілки. Сила 
м'язів правої руки більша ніж лівої на 1-2 кг. Між тим, 
сила різних м'язових груп в залежності від характеру 
фізичних навантажень може змінюватися.

Розрізняють два види сили: динамічну (ізотонічну) 
і статичну (ізометричну). Динамічна сила обумовле-
на проявом відносно самостійних здібностей (макси-
мальне зусилля, швидкісно-силові здібності, силова 
витривалість).

Силова витривалість та статична сила досить ін-
тенсивно розвивається у дітей дошкільного віку [5].  
Так, з 4 до 6 років у дівчаток силова витривалість  
зростає більш ніж у 2,5 рази, а статична сила майже 
в два рази. Найбільш інтенсивний приріст силової ви-
тривалості спостерігається у дітей у період з 4 до 5 
років. З 5 до 6 років темпи приросту даної рухової зді-
бності відчутно зменшуються. Це зумовлено тим, що 
цей період вікового розвитку дітей пов’язаний з змі-
ною хімічного складу м’язів, що викликає постійне 
зростання вмісту актоміозину і АТФ, креатину фос-
фатної кислоти і м’язового гемоглобіну. Дані процеси 
в організмі дітей  сприяють вдосконаленню скорочу-
вальної функції м’язів, що дає можливість проявитися 
м’язовій витривалості. За рахунок збільшення діаме-
тру м’язових волокон та їх кількості зростає сила та 
працездатність м’язів. Однак діти ще не здатні вико-
нувати тривалу фізичну роботу та переносити значне 
м’язове напруження .

Найкращий період розвитку швидкісно-силових 
здібностей у дітей спостерігається у віці 8-9 років і 
характеризується збільшенням приросту показників 
на 22%, а в 10-11 років – на 18% [4].

Статична витривалість м’язів рук у дівчаток за да-
ними літературних джерел має один сприятливий пе-
ріод – від 8 до 10 років [12]. 

Більшість дослідників рухових можливостей дітей 
переважно концентрують свою увагу на хлопцях, а ді-
вчата якось залишаються трохи осторонь. В нашому 
дослідженні ми постаралися компенсувати цей неза-
служений перекіс і дослідили динаміку різних проявів 

силових здібностей дівчаток центрального регіону 
України.

Робота виконана відповідно до комплексного пла-
ну науково-дослідної роботи Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету імені Володими-
ра Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Мета роботи – визначити динаміку проявів сило-

вих здібностей дівчат дошкільного та шкільного віку 
в онтогенезі. 

Для вирішення поставлених завдань нами було об-
стежено більше тисячі дівчаток дошкільних та шкіль-
них закладів Кіровоградської області. Тестування 
проводилось один раз на рік в травні місяці.

В основу батареї тестів були взяті види випробу-
вань, що характеризували прояв сили [7, 8], а зокрема: 
динамометрія сильнішої руки; згинання і розгинання 
рук в упорі, лежачи на підлозі;  вис на зігнутих руках; 
піднімання тулуба в сід за 1 хв.; стрибок у довжину та 
вгору з місця.

Результати досліджень.
Отримані дані прояву силових здібностей дівчаток 

від 4 до 13 років мають загальну тенденцію до нако-
пичення силового потенціалу від року до року. Але 
різні м’язові групи та прояви силових здібностей при 
цьому мають різну динаміку. 

Прояв максимального зусилля у дівчат 4-13 років 
має тенденцію до збільшення його з віком, але є періоди 
повільного його зростання і є відчутні скачки (рис.1).

Так, в період з 4 до 5 років у дівчаток відзначається 
перших скачок приросту максимальної сили у межах 
29%. З 5 до 7 років максимальне зусилля зростає від 
року до року відносно рівномірно в межах від 12% до 
22% щорічно. Другий, більш виражений скачок нами 
спостерігався у віці від 7 до 8 років і мав 57% зростан-
ня. У віці 8-10 років темпи зростання максимального 
зусилля сповільнюються до 11-19%, а з 10 до 12 років 
його величини майже стабілізуються (прирости міні-
мальні 2-4%). В подальшому з 12 до 13 років динамі-
ка максимального зусилля набуває більш вираженого 
зростання (16%).

Робота м’язів верхнього плечового поясу в про-
яві статичного зусилля (рис. 2) і силової витривалості 
(рис. 3) дає підстави стверджувати про різноспрямо-
вану тенденцію динаміки розвитку силових можли-
востей у дівчат 4-13 років. 

Так, аналіз роботи м’язів верхнього плечового поя-
су в прояві статичного зусилля дає підстави стверджу-
вати, що силовий потенціал цих м’язів має відчутне 
зростання у дітей з 4 до 8 років вчетверо. Від року до 
року динаміку його змін сягає від 46,5% до 52,1% при 
незначному сповільнені з 5 до 6 років (22,8%). У віці 
8-9 років нами зафіксоване зменшення статичного зу-
силля на 18,6%, але вже в наступному році відбуваєть-
ся різкий скачок вказаного зусилля майже вдвічі (на 
91,9%). Віковий же період з 10 до 13 років нами від-
значений як період відчутного зменшення силового 
потенціалу. З 10 до 12 років він спадає в середньому 
на 14-25%, а з 12 до 13 років відносно стабілізується 
(зменшення статичного зусилля має лише 2,6%).
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Рис.1. Динаміка максимального зусилля дівчат 4-13 років

Рис.2. Динаміка статичної сили дівчат 4-13 років

Рис.3. Динаміка проявів силової витривалості дівчат 4-13 років
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Прояв силової витривалість м’язів верхнього пле-
чового поясу має відчутні скачки у прирості силового 
потенціалу у віці від  4 до 5 років (на 102,3%) та у 
віці з 6 до 7 років (на 160,8%), що супроводжуються 
падіннями у віці з 5 до 6 років (на 29,8%), з 9 до 10 
років (на 14,7%) та з 11 до 12 років (на 23,1%). Най-
більш сприятливий період прояву силової витрива-
лості м’язів плечового поясу спостерігався нами з 6 
до 9 років, де зберігалася загальна тенденція до підви-
щення від року до року силового потенціалу від 35,5% 
до 40,6%. 

Розглядаючи динаміку прояву силового потенціа-
лу м’язів живота спостерігаємо, що з 4 до 7 років від-
бувається різке зростання прояву сили (на 46,7-89,1%) 
(Рис.3). З 7 до 10 років – відносне сповільнення тем-
пів приросту силового потенціалу (8,7-11,9%), а з 10 
до 11 років спостерігається навіть невеликий спад на 
рівні 0,8%. З 11 років розпочинається нове зростання, 
що від року до року посилюється від 9,3% до 13,1%.

Швидкісно-силовий потенціал м’язів нижніх кін-
цівок від року до року має загальну тенденцію до 
зростання. Найбільш виражено ця тенденція проявля-
ється у дівчаток 4-7 років, де спостерігається приріст 
швидкісно-силового потенціалу в межах від 18% до 
67,4% щорічно. У віці з 8 до 11 років зростання менш 
виражене і знаходиться в межах від 5,2% до 13,7%. 
В подальшому динаміка прояву швидкісно-силових 
проявів м’язів нижніх кінцівок у дівчат відносно ста-
білізується, спостерігаються також незначні зниження 
(у 12-літніх дівчаток у стрибку з місця на 2,6% та у 
13-літніх у стрибку в гору на 9,0%) (Рис.4).

Процес росту і морфологічного удосконалення 
органів і тканин представляють єдиний процес. Ор-
ганізм це дуже складна організація функціональних 
систем, у якому багаточисельні ланки взаємопов’язані 
і знаходяться під впливом нейроендокринної системи. 
Одна зміна спричиняє безліч інших. От чому розвиток 
організму не завжди відбувається плавно і послідов-

но, але разом з тим йде безперервно. 
Одним з найбільше чутливих до педагогічних 

впливів періодів розвитку, на думку дослідників, є пе-
ріод “стрибка” показників фізичного  стану в ранньо-
му онтогенезі людини  5-7 років. 

Результати наших досліджень прояву силових зді-
бностей дівчат 4-13 років підтверджує попередні дані. 
Але період “стрибка” в ранньому онтогенезі, по на-
шим даним, розпочинається на рік раніше і по різним 
проявам силових здібностей різних м’язових груп має 
свої особливості. 

Так, в період з 4 до 10 років у дівчаток відзнача-
ється щорічний, достатньо рівномірний приріст мак-
симальної сили у межах 10,6-29,2%. Особливо відзна-
чається виражений скачок у віці 7-8 років і має 57% 
зростання.

Роботи м’язів верхнього плечового поясу в прояві 
статичного зусилля дає підстави стверджувати, що 
силовий потенціал цих м’язів має відчутне зростання 
у дітей з 4 до 8 років вчетверо, а найбільший скачок 
(майже вдвічі) спостерігається з 9 до 10 років. За да-
ними ж літературних джерел дана здібність має один 
сприятливий період – від 8 до 10 років [3]. В прояві  
силової витривалість цієї групи м’язів нами визначе-
ний найбільш сприятливий період з 6 до 9 років, тоді 
як її прояв м’язами живота має два періоди з 4 до 7 
років та з 11 до 13 років.

По даним швидкісно-силових здібностей нами не 
спостерігався стрибкоподібний розвиток. Найкращий 
період розвитку швидкісно-силових здібностей у ді-
вчаток, по даним літератури, спостерігається у віці 
8-9 років і характеризується збільшенням приросту 
показників на 22%, а в 10-11 років – на 18% [1]. В 
наших дослідженнях  швидкісно-силовий потенціал 
м’язів нижніх кінцівок найбільш виражено проявляє 
тенденцію до зростання у дівчаток 4-7 років, де спо-
стерігається приріст швидкісно-силового потенціалу 
в межах від 18% до 67,4% щорічно.

Рис.4. Динаміка проявів швидкісно-силових здібностей дівчат 4-13 років
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Отримані результати не узгоджуються з даними 
[13] в тому, що найвищий показник приросту м’язової 
сили дітей спостерігається від 11-12-річного віку. 
Наші дані цей період визначають як період відносної 
стабілізації майже по всіх силових проявах.

Висновки. 
Таким чином, вивчення динаміки розвитку си-

лових здібностей дівчат 4-13 років в нових умовах 
функціонування дає можливість практиці фізичного 
виховання та масового спорту більш ефективно роз-

ставляти акценти педагогічних впливів відповідно до 
найсприятливіших, “критичних” змін, що відповіда-
ють кожному віковому періоду.

Подальші дослідження даної проблеми будуть 
спрямовані на вивчення динаміки вікових проявів ін-
ших рухових здібностей у дівчаток зазначеного віко-
вого періоду та порівняльний аналіз отриманих даний 
з динамікою проявів рухових здібностей хлопчиків 
відповідного віку.
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Корекція функціонального стану студенток спеціального 

навчального відділення засобами оздоровчої ходьби та бігу
Гацко О.В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Наведено відомості щодо застосу-
вання авторської методики вико-
ристання засобів оздоровчої ходь-
би та бігу. У експерименті приймали 
участь 175 студентки у віці 17-20 
років. Серія досліджень  містила 
160 годин на рік (по 32 заняття у І 
та ІІ семестрі і 1 година на тиждень 
самостійних занять). Середній об-
сяг фізичного навантаження – 50-
55% максимального споживання 
кисню (пульс 120-130уд/хв). Для 
студенток із задовільним рівнем 
фізичної працездатності передба-
чалося оздоровча ходьба з чергу-
ванням оздоровчого бігу. Середній 
обсяг фізичного навантаження – 
55-70% максимального споживан-
ня кисню (пульс 135-150уд/хв.). 
Оцінено функціональний стан і 
рівень фізичного розвитку студен-
ток з вегето-судинною дистонією з 
ускладненою патологією зору. Ви-
значено величину навантаження в 
оздоровчій ходьбі та бігу у студенток 
з низьким та задовільним рівнем фі-
зичної працездатності. Встановлено 
необхідність включення оздоровчої 
ходьби та бігу в заняття з фізичного 
виховання. Виявлено, що недостат-
ність аеробного навантаження веде 
до зниження оздоровчого ефекту 
занять з фізичного виховання.

Гацко Е.В. Коррекция функционально-
го состояния студенток специального 
учебного отделения средствами оздо-
ровительной ходьбы и бега. Приведены 
сведения относительно применения автор-
ской методики использования средств оздо-
ровительной ходьбы и бега. В эксперименте 
принимали участие 175 студенток в возрас-
те 17-20 года. Серия исследований  содер-
жала 160 часов в год (по 32 занятия в I II се-
местре и 1 час на неделю самостоятельных 
занятий). Средний объем физической на-
грузки – 50-55% максимального потребле-
ния кислорода (пульс 120-130уд/мин). Для 
студенток с удовлетворительным уровнем 
физической работоспособности предусма-
тривалось оздоровительная ходьба с чере-
дованием оздоровительного бега. Средний 
объем физической нагрузки – 55-70% мак-
симального потребления кислорода (пульс 
135-150уд/мин). Оценено функциональное 
состояние и уровень физического развития 
студенток с вегето-сосудистой дистонией с 
усложненной патологией зрения. Опреде-
лена величина нагрузки в оздоровительной 
ходьбе и беге у студенток с низким и удовлет-
ворительным уровнем физической работо-
способности. Установлена необходимость 
включения оздоровительной ходьбы и бега 
в занятия по физическому воспитанию. Об-
наружено, что недостаточность аэробной 
нагрузки ведет к снижению оздоровитель-
ного эффекта занятий в физическом вос-
питании.

Gatsko E.V. Functional correction of 
the student’s state by means of special 
branch of educational recreational 
walking and running. Resulted taking in 
relation to application of author method 
of the use of facilities of the health 
walking and at run. In an experiment 
took part 175 students at the age 17-20. 
The series of researches  contained 160 
hours in a year (for 32 employments in 
the I II semester and 1 hour for a week 
independent employments). Middle 
volume of the physical loading – 50-55% 
maximal consumption of oxygen (pulse 
of 120-130 stroke / minute). For students 
with the satisfactory level of physical 
capacity foreseen health walking with 
alternation at health run. Middle volume 
of the physical loading – 55-70% maximal 
consumption of oxygen (pulse of 135-150 
stroke / minute). The functional state and 
level of physical development of students 
is appraised with a vegetative vascular 
dystonia with the complicated pathology 
of sight. The size of loading is certain in the 
health walking and at run for students with 
the low and satisfactory level of physical 
capacity. The necessity of including of 
the health walking and at run is set for 
employments on physical education. 
It is discovered that insufficiency of the 
aerobic loading conduces to the decline 
of health effect of employments in 
physical education.

Ключові слова:
спеціальне, навчальне, відділення, 
студентки, дистонія, оздоровчій, 
біг, ходьба.

специальное, учебное, отделение, сту-
дентки, дистония, оздоровительной, бег, 
ходьба.

special, educational, separation, 
students, dystonia, health-improvement, 
run, walking.

Вступ. 1

З кожним роком проблема серцево-судинних за-
хворювань стає все більш актуальною. Поширеність 
серцево-судинної патології збільшилась за останнє 
десятиліття у 1,9 рази. У 2008 році на Україні заре-
єстровано 25,3 млн. пацієнтів з серцево-судинними 
захворюваннями. Починаючи з 1995 року в Украї-
ні відмічається прогресуючий ріст смертності від 
серцево-судинних захворювань, який у 2008 році до-
сягнув  найбільшого рівня у Європі – 63,6% [1]. 

За останні 2010 – 2011 роки  ситуація у структу-
рі причин смертності населення України майже не 
змінилася. Хвороби систем кровообігу у 2010 році 
(67,7%) та у 2011 році (67,8%) залишились на першо-
му місці [Державний комітет статистики України, ін-т 
демографії та соц. досліджень Національної академії 
Наук України / Населення України (демографічна си-
туація в Україні у січні-квітні 2011 р. із доповіді «Про 
соціально-економічне становище України за січень-
травень 2011 р.»).].

Особливе турбування викликає збільшення смерт-
ності від серцево-судинних захворювань серед моло-
ді. Так, смертність серед людей до 25 років зросла на 
82%, серед людей від 25-30 років – на 70% [7].

Актуальність цієї проблеми підтверджують дані про 
стан здоров’я молоді, яка навчається у вищих навчаль-
© Гацко О.В., 2012

них закладах (ВНЗ) України. З кожним роком збільшу-
ється кількість студентської молоді, яка відноситься за 
станом здоров’я до спеціального навчального відділен-
ня (СНВ). Майже 90% молоді мають відхилення у стані 
здоров'я, а понад 50% незадовільну фізичну підготов-
леність [4]. Згідно з статистичними даними [6] близько 
70% дорослого населення мають низький і нижче се-
реднього рівні фізичного здоров’я,  у тому числі у віці 
16–19 років – 61%, 20–29 років – 67,2%. 

Саме тому питанню теоретико-методичного забез-
печення процесу фізичного виховання у вищих на-
вчальних закладах освіти в спеціальних навчальних 
відділеннях та групах лікувальної фізичної культури 
приділяється велика увага з боку МОН України (на-
каз №1078 від 27.11.2008р.). Створення спеціальних 
навчальних відділень з фізичного виховання для сту-
дентів з ослабленим здоров’ям  є однією з найважли-
віших умов сприяння реалізації можливості вибору 
фізичних навантажень відповідно до рівня їх психофі-
зичного, функціонального та емоційного стану (В. І. 
Завацький, 1995 р.) та систематичне включення оздо-
ровчих фізичних вправ у навчальні заняття з фізич-
ного виховання. Проблема розробки методики таких 
занять є особливо актуальною, оскільки в теперішній 
час для студентів СНВ не існує єдиної програми з дис-
ципліни «Фізичне виховання», і кафедри фізичного 
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виховання більшість вузів розробляють власні учбові 
програми з цього предмету для СНВ [11]. У результаті 
виникають розходження та неоднозначність у підхо-
дах до організації та побудові практичних занять з да-
ним контингентом студентів. Більшість спеціалістів, 
які займаються проблемою підвищення ефективності 
навчальних занять з фізичного виховання у студентів 
спеціального навчального відділення, вважають, що 
найбільш  доцільно є розподіл студентів на групи  у 
залежності від індивідуально-типологічних особли-
востей фізичного стану та нозології студентів [3, 10] 
тому, що в цьому випадку зростає можливість вико-
ристання засобів фізичної культури з метою оздоров-
лення тих, хто займається.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – виявити вплив запропонованої ав-

торської методики  оздоровчої ходьби та бігу на функ-
ціональний стан студенток спеціального навчального 
відділення

Завдання дослідження:
1. Оцінити функціональний стан і рівень фізичного 

розвитку студенток з вегето – судинною дистонією, 
ускладненою патологією зору.

 2. Оцінити ефективність запропонованої програми 
оздоровчої ходьби та бігу.

Методи дослідження. Аналіз і узагальнення лі-
тературних джерел; антропометричні методи дослі-
дження, методи математичної статистики.

При створенні авторської програми ходьби та бігу 
ми виходили з наступних теоретичних положень. Для 
людей з порушенням у стані ССС найбільш рекомен-
дованими є оздоровча ходьба та аеробні вправи ци-
клічного характеру (робочий пульс 110-150уд/хв.), які 
направлені на підвищення загальної витривалості та 
працездатності [2, 5]. Проте в практиці фізичного ви-
ховання студентів вузів, які віднесені до СНВ, цей засіб 
не знаходить свого застосування у належному об’ємі. В 
підручниках та учбових посібниках з фізичної культу-
ри для студентів вузів оздоровча ходьба розглядається 
в основному як засіб фонової фізичної культури, тобто 
з позиції включення її у режим дня [7, 8].

Отримані теоретичні дані стали передумовою для 
розробки методики занять оздоровчою ходьбою та бі-
гом зі студентами СНВ, які мають порушення у стані 
ССС. Основою запропонованої методики є оздоровча 
ходьба та біг на свіжому повітрі, що є важливою скла-
довою експериментальних занять, незалежно від пори 
року, виключно лише дні з несприятливими погодни-
ми умовами, де ми застосовували степ – аеробіку. 

Програма оздоровчих занять складалася відпо-

відно до рівня фізичної працездатності студенток. 
Так для студенток з низьким рівнем фізичної пра-
цездатності передбачалася тільки оздоровча ходьба з 
поступовим збільшенням часу та темпу ходьби. Се-
редній обсяг фізичного навантаження – 50-55% МСК 
(максимального споживання кисню). Оздоровчо-
тренувальний пульсовий режим – 120-130уд/хв. Для 
студенток із задовільним рівнем фізичної працездат-
ності передбачалося оздоровча ходьба з чергуванням 
оздоровчого бігу. Середній обсяг фізичного наванта-
ження – 55-70% МСК (максимального споживання 
кисню). Оздоровчо-тренувальний пульсовий режим 
– 135-150уд/хв.

У програмі занять використовувався комплексний 
підхід, який передбачав поєднане застосування різ-
номанітних вправ – біг, ходьба, загальнорозвиваючі 
вправи, гімнастика (корегуюча), дихальні вправи і 
степ-аеробіка (таб. 1, 2). 

У кожному семестрі проводився поточний контр-
оль рівня ЧСС та АТ. Цим додатково перевірялася 
ефективність розробленої методики щодо визначення 
рівня фізичного стану студенток та їх працездатність.  
Надійність отриманих показників підтверджувалася 
результатами досліджуваних у контрольних та   екс-
периментальній групах.  

До педагогічного експерименту було залучено 175 
студенток І-ІІ курсу, спеціальності дошкільна та по-
чаткова освіта. Серія досліджень  містила 32 навчаль-
них занять у І семестрі та 32 навчальних занять у ІІ 
семестрі відповідно до робочої програми – 4 години 
на тиждень, а також 1 година на тиждень самостійних 
занять протягом однорічного циклу навчання. Загаль-
ний об’єм практичних занять склав 160 годин на рік.

Результати дослідження.
Результати аналізу антропометричних показни-

ків, що характеризували рівень фізичного розвитку 
та рівень здоров’я показали, що показники студенток 
контрольної та експериментальних груп на початку 
дослідження достовірно не відрізнялись (p>0,05). Ре-
зультати визначення антропометричних показників 
наведені у таблиці 3

Аналіз динаміки показників індивідуального розви-
тку студенток чотирьох груп за коефіцієнтом  варіації  
(табл. 4) виявив найбільшу варіативність цього показ-
ника у довжині тіла -4,2% у ІІ експериментальній групі 
(ЕГ),  найменшу – 0,9% у ІV контрольній групі (КГ). 

Коефіцієнт варіації, який характеризував рівномір-
ність розподілення вибірки за масою тіла був найвищий 
у ЕГ- ІІ і становив 10,2%, найменший – 7,5% у ЕГ-І.

За обхватом грудної клітки найбільший коефіцієнт 
варіації (4,0%), був зафіксований у ЕГ – І, найнижчий 
у ЕГ-II і КГ – IV і становив 2,2%.

Аналіз однорідності антропометричних показників 
груп обстежених показав, що найбільша стабільність 
притаманна  показнику –  довжина тіла, тому що се-
редній коефіцієнт варіації для нього був найнижчий 
2,6±1,6. Це свідчить про високу однорідність вибірки за 
цим показником. Найбільший середній коефіцієнт варі-
ації яких характеризував однорідність груп обстежених 
за масою тіла (9,3±0,9%), не виходив за межі референт-
них значень (норма для досліджень у галузі біології та 
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Таблиця 1

Процентне співвідношення вправ різного характеру на заняттях фізичного виховання студенток  
із задовільним рівнем фізичної працездатності по семестрах

Елементи  програми Навчальний семестр Разом І ІІ
Ходьба 38% 5% 43%
Біг 14,3% 33% 47,3%
Степ – аеробіка 19% 38% 57%
Гімнастика (корегуюча) 14,2% 9,5% 23,7%
Дихальні вправи 5% 5% 10%
ЗРВ 9,5% 9,5% 19%

Таблиця 2
Процентне співвідношення вправ різного характеру на заняттях фізичного виховання студенток  

з низьким рівнем фізичної працездатності по семестрах

Елементи  програми Навчальний семестр Разом І ІІ
Ходьба 52,3% 38% 90,3%
Біг - - -
Степ – аеробіка 19% 38% 57%
Гімнастика (корегуюча) 14,2% 9,5% 23,7%
Дихальні вправи 5% 5% 10%
ЗРВ 9,5% 9,5% 19%

Таблиця 3
Показники морфофункціонального розвитку студенток 

Група Кількість 
досліджуваних

Довжина тіла, 
см

Маса тіла, кг Обхват грудної 
клітки, см

1 26 165 ±4,6 59,8± 4,5 78,6 ± 3,2
2 33 167 ±7,1 59,5±6,1 82,5 ± 3,2
3 34 166 ±4,5 64,2±6,0 80,5 ±2,8
4 82 163 ±1,5 58,8±5,9 84,5 ±1,9

М ± m 175 165±4,4 60,5±5,6 81,5±2,8
*Примітка: 1 – вегето-судинна дистонія (експериментальна група 1), 2 – вегето-судинна дистонія і міопія 

слабкого ступеня тяжкості (експериментальна група 2), 3 – контрольна група, 4 – здорові студентки

Таблиця 3
Базовий конспект практичного заняття з фізичного виховання студенток СНВ  

з вегетосудинною дистонією на тлі міопії слабого ступеню важкості

Частина заняття Час Задачі Засоби 

Підготовча 20хв.
Організація студентів, вимірювання 
ЧСС, ознайомлення з задачами уроку, 
підготовка організму до навантаження

Шикування; ходьба з завданням; 
звичайна ходьба (темп 70-90 
кроків у хв.); вправи у русі; ком-
плекс ЗРВ загально розвиваючих 
вправ з предметом

Основна 30-40хв.

Покращення насосної функції серця; 
покращення кровопостачання органів 
та тканей; розвиток фізичних якостей 
(витривалості, гнучкості, координації); 
підвищення психоемоційного фону; 
виховання інтелектуальних, вольових 
та естетичних якостей

чергування повільної ходьби  та 
прискореної ходьби, ЧСС 100-
130уд/хв., ходьба з чергуванням 
оздоровчого бігу, ЧСС 135-150уд/
хв.; степ-аеробіка, ЧСС 125-130 
уд/хв.; ЛФК, дихальні вправи 

Заключна 10хв. Відновлення, зменшення фізичного 
навантаження,

Дихальні вправи; вправи на 
гнучкість; вправи на увагу; впра-
ви на координацію.

Таблиця 4
Варіативність показників  індивідуального розвитку у обстежених студенток 

№
групи Групи

Коефіцієнт варіації, %
Довжина тіла Маса тіла Обхват грудної 

клітки
1 Вегето-судинна дистонія  

(експериментальна група) 2,8 7,5 4,0

2 Вегето-судинна дистонія, міопия легкого 
ступеня (експериментальна група) 4,2 10,2 2,2

3 Вегето-судинна дистонія, міопия легкого 
ступеня (контрольна група) 2,7 9,3 3,5

4 Практично здорові студентки 0,9 10,0 2,2
X ±σ 2,6±1,6 9,3±0,9 2,9±1,1
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фізичного виховання до 15%) і свідчив про середній 
ступень варіабельності досліджуваного показника, що 
могло бути обумовлено тим, що маса тіла у дівчат цьо-
го віку залежить від гормонального статусу організму і 
протягом місяця може збільшуватись на 2-3кг в посто-
вуляторній фазі оваріально-менструального циклу.

У процесі застосування комплексної програми 
оздоровчих засобів фізичного виховання протягом 
навчального року відбулися суттєві зміни маси тіла 
обстежуваних студенток (табл.5). Хоча не було ствер-
джено достовірних змін показника, що вивчається, 
але зниження маси тіла було відмічено у всіх групах 
обстежених і у ЕГ ця тенденція була більш виразною, 

чим у групі контролю та у здорових одноліток з осно-
вного академічного відділення (табл. 5).

Висновки. 
Проведені дослідження показали необхідність 

та підтвердили ефективність включення в практичні 
заняття з фізичного виховання студенток з вегето – 
судинною дистонією, ускладненою патологією зору 
оздоровчої ходьби та бігу. Ці заняття позитивно впли-
вають не тільки на функціональний стан серцево-
судинної системи, але й на морфо-функціональні 
показники обстежених. Дані обстеження студенток 
контрольної групи свідчить про те, що недостатність 
аеробного навантаження веде до зниження оздоровчо-
го ефекту занять з фізичного виховання.

Таблиця 5
Динаміка змін маси тіла студенток 

Група Кількість досліджуваних Маса тіла, кг Зменшення маси тіла, 
кг (%%)до після

1 26 64,8± 6,7 59,8± 4,5 5,0 (7,71 )
2 33 65,2±8,1 59,5±6,1 5,7 (8,74)
3 34 66,5±8,0 64,2±6,0 2,3 (3,46)
4 82 60,8±7,9 58,8±5,9 2 (3,29)

М ± m 175 64,3±7,6 60,5±5,6 3,8 (5,90)
*Примітка: 1 – вегето-судинна дистонія (ЕГ- 1), 2 – вегето-судинна дистонія і міопія слабкого ступеня тяжкості (ЕГ- 2),  

                           3 – КГ, 4 – здорові студентки на початку і наприкінці експерименту.
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Корекція фізичного стану студентів 19-20 років засобами 

плавання в процесі кондиційного тренування 
Глущенко Н.В.

Класичний приватний університет

 

Анотації:
Розглянуто питання удосконален-
ня процесу фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах. Роз-
роблено програму кондиційного 
тренування з плавання для юнаків 
та дівчат 19-20 років. В експери-
менті брали участь 109 студентів. 
Використовувались три програми, 
які характеризувалась триваліс-
тю, частотою занять, початковим 
рівнем плавальної підготовле-
ності та варіюванням фізичного 
навантаження в залежності від 
статі студентів. Наведено резуль-
тати наукових досліджень з оцінці 
ефективності впливу кондиційного 
тренування з плавання на рівень 
фізичного стану студентів. Дове-
дено, що кондиційне тренування з 
плавання якісно впливає на підви-
щення рівня функціонального ста-
ну організму та фізичної підготов-
леності студентів. Встановлено, 
що програма сприяє суттєвому 
покращенню рівня фізичної робо-
тоздатності, аеробних можливос-
тей, спеціальної фізичної підго-
товленості та кардіореспіраторної 
системи організму студентів. 

Глущенко Н.В. Коррекция физического 
состояния студентов 19-20 лет сред-
ствами плавания в процессе кондици-
онной тренировки. Рассмотрен вопрос 
совершенствования процесса физического 
воспитания в высших учебных заведениях. 
Разработана программа кондиционной 
тренировки по плаванию для юношей и 
девушек 19-20 лет. В эксперименте прини-
мали участие 109 студентов. Использова-
лись три программы, которые характеризо-
валась длительностью, частотой занятий, 
начальным уровнем плавательной подго-
товленности и варьированием физической 
нагрузки в зависимости от пола студентов. 
Приведены результаты научных исследо-
ваний по оценке эффективности влияния 
кондиционной тренировки по плаванию на 
уровень физического состояния студентов. 
Доказано, что кондиционная тренировка 
по плаванию качественно влияет на повы-
шение уровня функционального состоянию 
организма и физической подготовленности 
студентов. Установлено, что программа 
способствует существенному улучшению 
уровня физической работоспособности, 
аэробных возможностей, специальной фи-
зической подготовленности и кардиореспи-
раторной системы организма студентов. 

Gluschenko N.V. Correction of bodily 
condition of students 19-20 years by 
facilities of swimming in the process 
of the standard training. The question of 
perfection of process of physical education 
in higher educational establishments is 
considered. The program of the standard 
training on swimming for youths and girls 
19-20 years is developed. 109 students 
took part in experiment. Three programs 
were utillized, which characterized duration, 
frequency of employments, initial level 
of swimming preparedness and varying 
of the physical loading depending on the 
floor of students. The results of scientific 
researches as evaluated by efficiency 
of influence of the standard training on 
swimming on the level of bodily condition of 
students are resulted. It is well-proven that 
the standard training on swimming high-
quality influences on the increase of level 
functional the state of organism and physical 
preparedness of students. It is set that the 
program is instrumental in the substantial 
improvement of level of physical capacity, 
aerobic possibilities, special physical 
preparedness and cardiorespiratory system 
of organism of students. 

Ключові слова:
студенти, фізичний, функціо-
нальний, стан, юнаки, дівчата, 
кондиційне, тренування, плаван-
ня, робото здатність.

студенты, физический, функциональный, 
состояние, юноши, девушки, кондицион-
ная, тренировка, плавание, работоспо-
собность.

students, physical, functional, state, 
youths, girls, standard, training, swimming, 
capacity.

Вступ.1

У теперішній час безперечно актуальним є до-
слідження, котрі спрямовані на пошук нових шляхів 
підвищення загального фізичного стану студентів, зо-
крема, за рахунок використання в процесі фізичного 
виховання студентів фізичних вправ з найбільш висо-
ким загальнооздоровчим ефектом. 

На думку багатьох фахівців у галузі фізичної куль-
тури і спорту досить перспективним може бути впро-
вадження в систему занять з фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах засобів та елементів запо-
зичених з різних видів спорту (В.К. Бальсевич, 2003; 
В.А. Биков, 2004; А.А. Злотніков, 2007 та ін.). Таким 
чином автори наполягають на своєрідній «спортиза-
ції» занять фізичною культурою. В даному контексті 
актуальним питанням є кондиційне тренування, зо-
крема плавання, яке здатне єднати в собі елементи 
оздоровчого та спортивного тренування [1, 4, 6, 7]. 

В сучасний час значно зросла кількість людей різ-
них груп населення, які бажають покращити свій фі-
зичний стан за допомогою оздоровчого плавання. В 
свою чергу, оздоровчий або кондиційний напрямок 
тренування висуває низку вимог, що до грамотного 
підходу та вибору тренувальної програми, згідно з  фі-
зіологічними процесами, які відбуваються у організмі 
тих, хто займається. 

Робота виконана за планом НДР Класичного при-

© Глущенко Н.В., 2012

ватного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – експериментальне обґрунту-

вання програми  кондиційного тренування з плавання в 
системі занять з фізичного виховання студентів 19–20 
років для підвищення їхнього рівня фізичного стану.

Завдання дослідження. 
1. Вивчити особливості динаміки рівня фізичного 

стану юнаків і дівчат 19–20 років, які займаються за 
традиційною програмою з плавання для вищих на-
вчальних закладів. 

2. Розробити зміст авторської тренувальної про-
грами з плавання для студентів віком 19–20 років з 
різним рівнем фізичного стану.

3. Визначити ефективність застосування кондицій-
них тренувальних програм з плавання для студентів 
з різним рівнем фізичного стану в процесі фізичного 
виховання

Результати дослідження. 
В рамках формуючого експерименту брали 

участь 109 студентів, які були поділені на контроль-
ну групу (22 дівчати та 27 юнаків), котрі займалися 
на заняттях з фізичного виховання плаванням за тра-
диційною програмою та основну групу (25 дівчат та 
35 юнаків) групи, котрі займались у рамках занять з 
фізичного виховання за запропонованою нами експе-
риментальною програмою кондиційного тренування 
з плавання. 
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У цілому результати констатуючого експерименту 
свідчили про знижений рівень фізичної роботоздат-
ності, спеціальної фізичної підготовленості, функці-
онального стану систем кровообігу та зовнішнього 
дихання студентів 19-20 років, недостатню ефектив-
ність традиційної програми з фізичного виховання 
для вищих навчальних закладів за розділом „Пла-
вання” та про необхідність її вдосконалення за ра-
хунок, зокрема, використання нових тренувальних 
програм оздоровчо-кондиційної спрямованості. Зміст 
експериментальної програми з кондиційного трену-
вання з плавання для студентів 19-20 років полягав 
в розширенні та деталізації процесу плавальної під-
готовки з метою адаптації та подальшої готовності 
функціонального стану організму та рівня фізичної 
підготовленості до кондиційного тренування з пла-
вання. Увесь період експериментальної тренувальної 
програми регулярно корегувався в залежності від 
результатів етапного контролю, котрий проводився 
тричі. Метою етапного контролю було встановлення 
поточного рівня фізичного стану студентів під час 
основного періоду підготовки, що дозволило якісно 
планувати спеціальне фізичне навантаження за про-
грамами орієнтованими на певний рівень фізичної 
підготовки студентів. Програма №1 розроблена для 
студентів з рівнем фізичного стану нижче за серед-
ній. Зміст програми № 2 був орієнтований на серед-
ній рівень фізичного стану, а програма № 3 належала 
до підготовки студентів, котрі мали вихідний рівень 
фізичного стану вище за середній. Кожна з трьох про-
грам характеризувалась тривалістю, частотою занять, 
початковим рівнем плавальної підготовленості та ва-
ріюванням фізичного навантаження в залежності від 
статі студентів (табл.1).

З метою оцінки ефективності розробленої нами 
експериментальної програми кондиційного тренуван-

ня з плавання у формуючому експерименті був про-
ведений аналіз особливостей змін загальної фізичної 
роботоздатності, спеціальної фізичної підготовле-
ності та функціонального стану кардіореспираторної 
системи організму студентів 19-20 років експери-
ментальної групи. Вдалось встановити, що по завер-
шенню формуючого експерименту у юнаків та дівчат 
експериментальної групи спостерігалися достовірні 
(p<0.001) позитивні зміні, на відміну від студентів 
контрольної групи, практично усіх показників їх фі-
зичної роботоздатності та спеціальної фізичної підго-
товленості (табл. 2).

Не менш суттєвими виявилися у студентів осно-
вної групи й позитивні зміни показників функціональ-
ного стану серцево-судинної системи та системи зо-
внішнього дихання (табл. 3).

Переконливим підтвердженням високого ступеню 
ефективності розробленої нами програми з кондицій-
ного тренування з плавання стали результати порів-
няльного аналізу величин відносного приросту, к за-
вершенню експерименту, показників фізичного стану 
студентів основної і контрольної груп (рис.  1). 

Також достовірно більш високими були темпи 
поліпшення показників функціонального стану кар-
діореспіраторної системи юнаків експериментальної 
групи (рис. 2).

Практично аналогічні дані були отримані в ході 
порівняльного аналізу величин відносних змін показ-
ників фізичного стану дівчат 19-20 років контрольної 
й експериментальної груп к завершенню формуючого 
експерименту (рис. 3).

Крім цього, наприкінці дослідження для дівчат 
експериментальної групи були характерні в 2 рази 
більш високі, в порівнянні з контрольною групою, 
темпи зниження ЧСС, в 4 рази – рівня функціональної 
напруги регуляторних механізмів серцево-судинної 

Таблиця 1
Структура навчального плану експериментальної програми кондиційного плавання для студентів 19-20 

років

№  
програма

Зони 
потужності ЧСС, уд/хв Метраж, м Методи тренування

1

I 80*-90** 250*-350** РД, ЗД, НІнТ
II 90*-100** 75* – 125** РД, ЗД, НІнТ
III 100*-120** 50*-100** інтервальний (12,5* − 25** м)
IV 130*-140**   12,5* – 25** інтервальний (10* − 15** м)

2

I 80*–90** 400*-800** РД, ЗД, НІТ
II 90*-100** 150*-400** РД, ЗД, НІТ
III 100*-120** 125*-200** інтервальний (50* − 100** м)
IV 130*-140** 50* – 100** інтервальний (25* − 50** м)

3

I 90*–100** 850*-1200** РД, ЗД, НІТ
II 100*–110** 450*-800** РД, ЗД, НІТ
III 120*–130** 250*-400** інтервальний (50 -100* − 50 – 200** м)
IV 140*–150** 150*–200** інтервальний (12,5 – 50* – 25 – 100** м)

Примітки: РД – рівномірно дистанційний; ЗД – змінно дистанційний; НІнТ – низько інтенсивне тренування; * – для 
дівчат; **– для юнаків.
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Таблиця 2

Показники фізичної роботоздатності та спеціальної  фізичної підготовленості юнаків і дівчат 19-20 років 
експериментальної групи на протязі формуючого експерименту (X +m)

Показники
Юнаки (n=35) Дівчата (n=25)

Початок ФЕ Кінець ФЕ Початок ФЕ Кінець ФЕ 

вPWC170, кгм•мин-1•кг-1 12,53±0,30 14,67±0,36• 9,21±0,23 11,56±0,42•

вМСК, мл•мин-1•кг-1 42,82±0,53 47,52±0,66• 39,01±0,49 44,17±1,02•

Т25max, c 22,35±0,08 17,59±0,07• 28,46±0,07 18,93±0,05•

Т50Е, c 54,79±0,16 38,16±0,11• 72,91±0,25 41,57±0,08•

Т50СР, с 97,48±0,76 53,31±0,23• 109,58±0,61 62,44±0,43•

Запас швидкості, с 42,69±0,75 15,15±0,27• 35,96±0,69 20,87±0,45•

Сила тяги на суші, кг 40,14±0,17 52,03±0,20• 24,08±0,19 35,00±0,15•

Сила тяги у воді, кг 11,54±0,14 16,00±0,13• 8,44±0,23 13,12±0,13•

Тест Купера, м 355,71±2,46 645,00±2,40• 322,00±3,26 554,00±3,37•

Гнучкість плечових суглобів, см 82,86±0,33 64,06±0,31• 69,52±0,47 60,16±0,32•

Гнучкість хребетного стовпа, см 3,09±0,14 7,00±0,13• 7,24±0,36 12,00±0,16•

Гнучкість гомілковостопних 
суглобів, бали 3,03±0,11 4,03±0,10• 3,68±0,09 4,48±0,10•

Оцінка за техніку, бали 3±0,07 4,40±0,08• 3,16±0,11 4,24±0,09•

Nвдохів (25), разів 8,31±0,17 5,00±0,10• 10,00±0,19 6,16±0,15•

Nгребків (25), разів 14,83±0,29 11,23±0,13• 18,00±0,22 12,68±0,15•

Примітка:ФЕ – формуючий експеримент; • – p<0,001 у порівнянні з початком експерименту.

Таблиця 3
Показники функціонального стану кардіореспіраторної системи  

юнаків і дівчат 19-20 років експериментальної групи на протязі формуючого експерименту (X +m)

Показники
Юнаки (n=35) Дівчата (n=25)

Початок 
експерименту

Кінець 
експерименту

Початок 
експерименту

Кінець 
експерименту

ЧСС, уд/хв 69,94±0,85 62,11±0,75• 70,64±0,91 61,53±0,79•
АТс, мм рт. ст. 116,6±0,87 121,87±0,91• 115,6±0,93 120,81±0,97•
АТд, мм рт. ст. 73,71±1,2 67,94±1,11* 68,4±0,59 63,05±0,54•

COK, мл 66,75±1,44 75,72±1,37• 61,38±0,84 69,86±0,83•
СІ, л/хв/м2 2,47±0,05 2,49±0,04 2,65±0,05 2,63±0,04
ІНссс, у.о. 124,64±21,93 65,62±11,54° 125,49±6,71 71,47±3,82•
ПАРС, у.о. 42,31±2,94 27,99±1,95• 50,12±3,77 28,46±2,14•

ЖЄЛ, л 3,84±0,12 5,48±0,17• 3,17±0,14 3,78±0,17•
ДО, мл 0,63±0,02 0,83±0,02• 0,59±0,02 0,90±0,03•
Твд, с 91,26±2,54 111,24±3,10• 77,72±2,91 93,11±3,48*

Твид, с 43,57±1,56 56,42±2,02• 36,76±1,86 44,52±2,26*
МВЛ, л/хв. 144,09±6,13 193,19±8,22• 117,68±8,8 134,39±10,05

РОвд, л 1,90±0,12 2,40±0,15* 1,32±0,11 1,45±0,12
РОвид, л 1,24±0,13 1,59±0,17 1,06±0,13 1,2±0,15
ПОШ л/с 7,33±0,35 9,47±0,45• 5,93±0,24 6,63±0,27°

Примітки: ° –  p<0,05; * – p<0,01; • – p<0,001 у порівнянні з початком експерименту.
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Рис.1. Зміни показників фізичної роботоздатності та спеціальної фізичної  підготовленості  
юнаків 19 - 20 років контрольної та експериментальної груп к  завершенню формуючого експерименту  

(у % від вихідних значень).
Примітки:  1 – відносна величина загальної фізичної роботоздатності;  

2 – відносна величина максимального споживання кисню;  3 –максимальна середня швидкість подолання 
дистанції 25 м; 4 – еталонний час подолання дистанції 50 м; 5 –  середній час на відрізку 50 м при подоланні 
дистанції 400 м в/ст.; 6 –запас швидкості; 7 – сила тяги на суші; 8 – сила тяги у воді;  
9 – тест Купера; 10 – гнучкість плечових суглобів;  11 – гнучкість хребетного стовпа;  
12 – гнучкість гомілковостопних суглобів; 13  – оцінка  за техніку; 
14  – Nвдохів (25) – кількість вдохів на дистанції 25 м ;  
15 –Nгребків (25) – кількість гребків на дистанції 25 м  (25).  
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Рис.2. Зміни показників функціонального стану кардіореспіраторної системи  юнаків 19 -20 років 
контрольної та експериментальної груп к завершенню  формуючого експерименту  

(у % від вихідних значень):
Примітки :  1  – частота серцевих скорочень; 2  – систолічний артеріальний тиск; 3  – систолічний артеріальний 

тиск; 4 – систолічний об’єм крові; 5  – індекс напруги  регуляторних механізмів; 6  – показник активності ре-
гуляторних систем; 7  – життєва  ємність легень; 8  – дихальний об’єм; 9  – час затримки дихання на вдові; 
10  – час  затримки дихання на видиху; 11  – максимальна вентиляція легень; 12  – резервний об’єм  вдиху;  
13 – резервний об’єм видиху; 14 – пікова об’ємна швидкість видиху.  
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Рис.3. Зміни показників фізичної роботоздатності та спеціальної фізичної  підготовленості  
дівчат 19 -20 років контрольної та експериментальної груп  

к  завершенню формуючого експерименту  (у % від вихідних значень).
Примітки :  1 – відносна величина загальної фізичної роботоздатності; 2 –відносна величина максимального 

споживаня кисню ;  3 –максимальна середня швидкість подолання дистанції 25 м; 4 – еталонний час по-
долання дистанції 50 м; 5 – середній час на відрізку 50 м при подоланні дистанції 400 м в/ст.;   
6 –запас швидкості; 7 – сила тяги на суші; 8 –сила тяги у воді; 9 – тест Купера; 10 – гнучкість плечових 
суглобів;  11 – гнучкість хребетного стовпа; 12 – гнучкість гомілковостопних суглобів;  
13  – оцінка  за техніку; 14  –Nвдохів (25) –кількість вдохів на дистанції 25 м;  
15 –Nгребків (25) – кількість гребків на дистанції 25 м  (25). 
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Рис.4. Зміни показників функціонального стану кардіореспіраторної  системи  
дівчат 19 -20 років контрольної та експериментальної груп  

к  завершенню формуючого експерименту (у % від вихідних значень). 
Примітки :  1  – частота серцевих скорочень; 2  – систолічний артеріальний тиск; 3  – систолічний артеріальний 

тиск; 4  – систолічний об’єм крові; 5  – індекс напруги  регуляторних механізмів; 6  – показник активності 
регуляторних систем; 7  – життєва  ємність легень; 8  – дихальний об’єм; 9  – час затримки дихання на 
вдові; 10  – час  затримки дихання на видиху; 11  – максимальна вентиляція легень; 12  – резервний об’єм  
вдиху; 13  – резервний об’єм видиху; 14  – пікова об’ємна швидкість видиху.   
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

системи і, навпаки, більш високі темпи приросту мак-
симальної вентиляції легень, пікової швидкості види-
ху, резервного об’єму видиху, часу затримки дихання 
на вдиху (в 2 рази), життєвої ємності легень, дихаль-
ного об’єму,  часу затримки дихання на видиху (майже 
в 4 рази) та біль ніж в 10 разів – систолічного об’єму 
крові (рис. 4). 

У цілому представлені матеріали свідчили про 
високу ефективність розробленої експериментальної 
програми з кондиційного тренування з плавання, яка 
сприяла істотному росту загальної фізичної роботоз-
датності, спеціальної фізичної підготовленості й ви-
раженої оптимізації функціонального стану систем 
кровообігу й зовнішнього дихання студентів 19-20 
років. 

Висновки.
Результати констатуючого експерименту свідчили 

про незадовільний рівень загального фізичного стану 
студентів 19-20 років: незалежно від статі у них від-
значалися знижені рівні загальної фізичної роботоз-
датності, спеціальної фізичної підготовленості, функ-

ціонального стану систем кровообігу й зовнішнього 
дихання й високий рівень напруги регуляторних сис-
тем організму. 

Використання серед юнаків й дівчат 19-20 років 
традиційної програми з фізичного виховання для ВНЗ 
за розділом «Плавання» не сприяло істотній оптиміза-
ції їх загального фізичного стану, що свідчило про її 
недостатню ефективність.

Впровадження в систему занять з фізичного ви-
ховання студентів 19-20 років розробленої програми 
кондиційного тренування з плавання сприяло істотно-
му поліпшенню їх фізичного стану. 

9. Отримані в процесі формуючого експерименту 
результати свідчили про високу ефективність розро-
бленої і використаної серед студентів і студенток 19-20 
років програми кондиційного тренування з плавання в 
системі занять з фізичного виховання в умовах ВНЗ й 
можливості її широкого практичного застосування. 

Перспективами подальших досліджень є вивчення 
можливості використання засобів кондиційного тре-
нування з плавання серед інших груп населення. 
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Проблеми надлишкової ваги та ожиріння школярів і студентів

Горобей М.П.
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Проведено аналіз даних сучасної 
наукової літератури з проблеми над-
лишкової ваги школярів і студентів. 
Показано, що значна частина молоді 
має надлишкову вагу. Розкрито нега-
тивний вплив надлишкової ваги та 
ожиріння на стан здоров’я. Доведе-
но важливість позбавлення від над-
лишкової ваги в період навчання. 
Встановлено, що одним з пріоритет-
них завдань сьогодення є підвищен-
ня рівня освіти з питань профілак-
тики надлишкової ваги та ожиріння. 
Зазначено, що надлишкова вага та 
ожиріння зумовлена порушенням ви-
мог здорового способу життя. Вста-
новлено, що головною причиною 
ожиріння є хронічне підвищення рів-
ня інсуліну. Основою до покращання 
метаболізму і соматичного здоров’я, 
протидії накопиченню зайвого жиру 
є нормалізація гормонального рівня. 
Рекомендовано позбавлятись від 
стимуляторів, постійного стресу і не-
досипання. Також – дотримуватись 
збалансованого харчування, опти-
мальної рухової активності та здо-
рового способу життя.

Горобей Н.П. Проблемы избыточного 
веса и ожирения школьников и студен-
тов. Проведен анализ данных современ-
ной научной литературы по проблеме из-
быточного веса школьников и студентов. 
Показано, что значительная часть моло-
дежи имеет избыточный вес. Раскрыто 
негативное влияние избыточного веса и 
ожирения на состояние здоровья. Дока-
зана важность избавления от избыточно-
го веса в период учебы. Установлено, что 
одним из приоритетных заданий является 
повышение уровня образования по во-
просам профилактики избыточного веса и 
ожирения. Отмечено, что избыточный вес 
и ожирение предопределен нарушением 
требований здорового образа жизни. Уста-
новлено, что главной причиной ожирения 
является хроническое повышение уровня 
инсулина. Основой до улучшения метабо-
лизма и соматического здоровья, противо-
действия накоплению лишнего жира, явля-
ется нормализация гормонального уровня. 
Рекомендуется избавляться от стимулято-
ров, постоянного стресса и недосыпания. 
Также – придерживаться сбалансирован-
ного питания, оптимальной двигательной 
активности и здорового образа жизни.

Gorobey N.P. Problems of ovenweight 
and obesity of schoolboys and 
students. The analysis of data of modern 
scientific literature is conducted on 
issue of ovenweight of schoolboys and 
students. It is rotined that considerable 
part of young people has an ovenweight. 
Negative influence of ovenweight 
and obesity on the state of health is 
exposed. Importance of delivering is 
well-proven from an ovenweight in the 
period of studies. It is set that one of 
foreground jobs is an increase of level of 
education on questions of prophylaxis of 
ovenweight and obesity. It is marked that 
an ovenweight and obesity is predefined 
violation of requirements of healthy way 
of life. It is set that main reason of obesity 
is a chronic increase of level of insulin. By 
basis to the improvement of metabolism 
and somatic health, counteraction the 
accumulation of superfluous fat, there 
is normalization of hormonal level. It 
is recommended to be delivered from 
stimulators, permanent stress and not to 
get enough sleep. Also – to adhere to the 
balanced feed, optimum motive activity 
and healthy way of life.

Ключові слова:
вага, ожиріння, спосіб, життя, об-
мін, речовина, здоров’я.

вес, ожирение, способ, жизнь, обмен, ве-
щество, здоровье.

weight, obesity, method, life, exchange, 
matter, health.

Вступ.1

За останні десятиріччя проблема зайвої ваги та 
ожиріння стала глобальною і поширилася на жителів 
країн навіть з низьким рівнем життя. За оцінками екс-
пертів, близько 1,7 млрд. жителів нашої планети мають 
надмірну вагу, а близько 300 мільйонів потерпають 
від ожиріння. Серед працездатного населення України 
ожиріння виявляють в 26% випадків, а надмірну масу 
тіла має більше 40% всього населення країни [8].

Але особливу тривогу викликає зростання поши-
реності ожиріння серед дитячого населення, кількість 
якого кожні три десятиріччя зростає вдвічі. На сьо-
годні в розвинутих країнах світу 25% підлітків мають 
надлишкову масу тіла, а 15% – ожиріння. В Україні 
щорічно фіксують 18-20 тис. нових випадків ожирін-
ня серед дітей та підлітків [4]. А надмірна маса тіла, 
яка виявлена у віці до 12 років, дає підстави прогнозу-
вати надмірну масу тіла та ожиріння в наступні роки 
[7]. І в подальшому прагнення молоді привести вагу 
тіла до нормальних показників не завжди є вдалим. 
Так, щорічне збільшення кількості студентів хворих 
на ожиріння зі зростанням курсу складає 1 % [6].

Статистика свідчить про те, що надмірна вага прак-
тично завжди призводить до розвитку цукрового діабе-
ту, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, 
інсульту, дискінезій жовчного міхура, жовчнокам’яної 
хвороби, хронічного холециститу, безпліддя, остео-
хондрозу хребта і обмінно-дистрофічних поліартри-
тів, деяких видів раку та ін. Щорічно від пов’язаних 
з ожирінням захворювань у всьому світі помирають 
понад 400 тисяч людей [5].
© Горобей М.П., 2012

Люди, що страждають від ожиріння, на 50-100% 
піддаються більшому ризику смерті від різних при-
чин у порівнянні з людьми нормальної ваги, а також 
на 30-50% більше схильні до ризику хронічних за-
хворювань, ніж ті, що палять і зловживають алкого-
лем [3]. Крім того, проблема ожиріння призводить до 
серйозних економічних наслідків у зв’язку зі знижен-
ням продуктивності праці. У різних частинах світу на 
ожиріння припадає від 2% до 8% витрат на медичну 
допомогу. Ожиріння має також наслідки соціального 
характеру, серед яких відзначаються низька успіш-
ність в школі та дискримінація на роботі [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій [2, 4, 7, 
8, 9] показує помітне поширення надлишкової ваги і 
ожиріння серед школярів та студентів, що є загрозою 
поширення супутніх тяжких захворювань та наступної 
інвалідизації пацієнтів молодого віку. В таких умовах 
актуальною становиться проблема ретельного та все-
бічного вивчення цього явища серед молоді, визначен-
ня ефективних шляхів і засобів боротьби з ним. Отже, 
обрана тема дослідження має актуальне значення.

Робота виконана за планом НДР Чернігівського 
державного інституту економіки і управління.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити і узагальнити представлені 

в науковій літературі стан надлишкової ваги та ожи-
ріння серед школярів і студентів.

Завдання дослідження: встановити дієві шляхи 
позбавлення надлишкової ваги та ожиріння для по-
кращання стану здоров’я школярів і студентів.

Результати дослідження.
Будь-яка надмірна вага – це не особливість кон-
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ституції організму, а серйозне захворювання, що роз-
вивається. Жирова тканина, що становить у нормі в 
дітей менше 20 % маси тіла, а у дорослих 18-20 % у 
чоловіків і 20-29 % у жінок, є метаболічно активним 
утвором, що постійно взаємодіє з усіма системами 
організму. Тобто відкладений жир здатний впливати 
на увесь організм, якби підлаштовуючи його під себе 
через складну гормональну діяльність, що впливає на 
апетит, засвоєння їжі, витрату енергії та вагу [5].

При ожирінні всі органи працюють з додатковим 
навантаженням, що призводить до їх дистрофічного 
переродження. Вже при нескладних формах ожиріння 
у школярів і студентів спостерігаються функціональні 
зміни серцево-судинної системи, а при складних фор-
мах вони набувають стійкого характеру, що усклад-
нює адаптацію організму до дозованих фізичних на-
вантажень. Серед головних причин цього явища слід 
відзначити загальну для сучасних школярів і студен-
тів низьку культуру харчування, недостатню рухову 
активність, смутні і загальні уявлення про здоров’я та 
здоровий спосіб життя [2, 6, 9].

У більшості населення України харчовий раціон 
складається з дешевої, але некорисної, багатої вугле-
водами їжі з дефіцитом повноцінних білків, жирів, ві-
тамінів і мінеральних речовин [7, 8]. А ненатуральні 
продукти швидкого приготування з хімічними добав-
ками, цукор та його штучні замінники, транс-жири, 
алкоголь, тютюн наносять величезну шкоду організ-
му людини. Вони викликають дисбаланс інсуліну та 
інших гормонів [10]. І основним споживачем таких 
«зручних продуктів» є діти шкільного віку і молодь 
до 30 років [9].

«Штучні» вуглеводи та інші стимулюючі речовини 
викликають високий підйом рівня інсуліну, а це при-
зводить також до значного викиду серотоніну (гор-
мону настрою). Але поліпшення самопочуття триває 
недовго, і незабаром, щоб не було депресії від нестачі 
серотоніну, мозок починає вимагати наступної порції 
стимуляторів. Так у людини виникає залежність від 
стимуляторів [10].

Інсулін захищає мозок від надмірної кількості цу-
кру, що руйнує клітини. Але при тривалому надлишку 
інсуліну клітини закриваються від нього, щоб не пере-
вантажуватися. Так виникає резистентність (нечутли-
вість) до інсуліну, який починає надлишково виробля-
тися підшлунковою залозою. Надлишковий інсулін 
потім будь-який цукор у крові перетворює на жирові 
запаси, які в першу чергу відкладаються на животі і 
навколо талії [10].

Тому навіть при низькокалорійних дієтах буде на-
копичуватися жир, якщо харчуватися вуглеводами. 
Адже з вуглеводів організм відразу ж при потребі 
використовує усі 100 ккал енергії, а лишні відкладе 
у вигляді жирових запасів. А білки або жири спочат-
ку використовуються в якості будівельних матеріалів 
для оновлення клітин, синтезу ферментів і гормонів, 
і лише те, що залишиться, піде “на паливо” або буде 
відкладене про запас у вигляді жирової тканини. Тому 
більш пильно слід контролювати калорії, що містять-
ся у вуглеводах [3, 5].

Щоб позбавитися від зайвого жиру, необхідно нор-
малізувати метаболізм. А ключем для цього є віднов-
лення балансу інсуліну. Рівень інсуліну підвищують: 
надмірне вживання вуглеводів, особливо рафінованих; 
регулярні дієти; пропуски їжі; обмеження природних 
жирів в раціоні; вживання продуктів з хімічними хар-
човими добавками, гідрогенізованих жирів, кофеїну, 
спиртного, паління, наркотиків; часте відчуття стресу; 
малорухомий спосіб життя; стероїдні гормони; пігул-
ки для схуднення. Ці чинники мають кумулятивну дію 
щодо порушення обміну речовин і створюють переду-
мови для ожиріння [10].

Крім того, надлишок інсуліну як багатоголовий 
дракон утрудняє роботу мозку, підвищує розмножен-
ня клітин і зростання мікроорганізмів, в тому числі 
вірусних і мікробних інфекцій, а також пухлин, ви-
кликає атеросклероз, гіпертонію, призводить до діа-
бету другого типу, надлишкової ваги і ожиріння та ін. 
Тому універсальним способом оздоровлення, зокрема 
позбавлення від надлишкової ваги та ожиріння, лікар 
Ю. Бабкін вважає інсулінознижуючий метод. Він по-
лягає в тому, щоб їсти досхочу, але з довгими паузами 
між прийомами їжі, щоб зменшити кількість викидів 
інсуліну в кров і щодня робити силові вправи для зни-
ження базового інсуліну [1].

Дієти не працюють, тому що вони не обмежують 
вироблення інсуліну. Навіть зменшення порцій, але 
часта їжа не веде до зменшення виділення інсуліну в 
кров. Та під час довших перерв між їжею, коли після 
спалювання глюкози рівень інсуліну падає, організм 
може перемикатися на спалювання жирів. Тому при 
появі надлишкової ваги в дитячому і юнацькому віці 
слід припинити перекушування і перейти на трира-
зове харчування різноманітними натуральними про-
дуктами досита, коли наповнення шлунку активізує 
центр насичення. А щоб не переїдати, потрібно пла-
нувати набір продуктів і з’їдати те, що вибрано, і по-
кидати стіл [1].

Повноцінним харчування буде лише при збалан-
суванні його за всіма нутрієнтами. Для гормональної 
рівноваги організму необхідно вживати природні про-
дукти з чотирьох груп: білки, жири, вуглеводи і не-
крохмалисті овочі. Білки і жири потрібні для регене-
рації клітин і тканин, синтезу гормонів і ферментів, а 
вуглеводи в основному як джерело енергії. Некрохма-
листі овочі – для постачання вітамінів, мінеральних 
речовин і клітковини [10].

Також відзначимо, що натуральні жирові продук-
ти постачають харчовий холестерин, який потрібен 
для формування клітинних структур і росту молодо-
го організму, виробництва усіх гормонів, включаючи 
і статеві. Добова потреба у жирах при ожирінні для 
школярів і студентів складає не менше 30 г (при нор-
мальній вазі – 60-80 г). А овочі і фрукти мають не зна-
чну калорійність і займають великий об’єм в шлунку, 
що викликає відчуття насичення [5].

Крім того, необхідно активно і регулярно викону-
вати доступні силові вправи для повільних і швидких 
м’язових волокон, що збільшує кількість інсулінових 
рецепторів. Силові вправи також збільшують ви-
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роблення гормону інсуліноподібного фактору росту 
(ІФР-1), який пригнічує виділення інсуліну і сприяє 
роботі м’язів на енергії, що отримується від спалю-
вання жирів. Аеробні види фізичної активності, такі 
як ходьба, плавання, танці, теніс і т. д. теж корисні, 
але вони не звільняють від необхідності регулярних 
силових тренувань, як обов’язкової частини інсулі-
нознижуючого методу [1].

Фізичні навантаження грають важливу роль в нор-
малізації маси тіла молоді і поліпшення здоров’я. Вони 
сприяють зменшенню резистентності до інсуліну і по-
кращують обмін речовин. Рухова активність школярів 
і студентів із зайвою вагою повинна задовольняти біо-
логічну потребу молодих людей у рухах. А надмірне 
фізичне навантаження в умовах неповноцінного хар-
чування принесе молодому організму більше шкоди, 
ніж користі [10].

Якщо життя молоді постійно пов’язане з високим 
рівнем стресу, то це примушує організм підтримува-
ти високий рівень адреналіну, що у свою чергу сприяє 
ожирінню і накопиченню ваги, щоб забезпечити запаси 
енергії для захисту свого життя на тривалий час. А при 
дефіциті сну організм накопичує жир на той випадок, 
якщо він і надалі відчуватиме нестачу у відпочинку [3].

Сучасна молодь захоплюється вживанням пива, 
що сприяє розширенню порожнин серця, яке стає 
дряблим і погано перекачує кров. Крім того, в пиві 
містяться фітоестрогени, які за дією схожі з жіночим 

гормоном естрогеном, що пригнічують чоловічий 
гормон тестостерон, а це впливає на ендокринні змі-
ни в організмі. Юнацька фігура стає більше жінкопо-
дібною, збільшуються живіт і груди, повніють стегна, 
змінюється голос, розвивається імпотенція [5].

Отже, без урахування порушення гормональної 
системи можуть бути нездійсненними мрії схуднути. 
Ознаками цього є знижений рівень обміну речовин, 
жирові відкладення навколо талії, утримання рідини 
організмом [3].

Висновки.
Надлишкова вага та ожиріння школярів і студен-

тів зумовлена не дотриманням вимог здорового спо-
собу життя, що поступово призводить до порушення 
обміну речовин і гормональної рівноваги. Хронічне 
підвищення рівня інсуліну викликає формування ре-
зистентності до нього, що стає головною причиною 
ожиріння. А ключем до покращання метаболізму і 
соматичного здоров’я, протидії накопиченню зайвого 
жиру є нормалізація гормонального рівня, і в першу 
чергу інсуліну, через позбавлення від стимуляторів, 
постійного стресу і недосипання, дотримання збалан-
сованого харчування, оптимальної рухової активності 
та здорового способу життя.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку подальшого вивчення ефективних шляхів, 
засобів і методів нормалізації маси тіла та підвищення 
рівня соматичного здоров’я школярів і студентів.
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Доцільність використання композицій  
на основі бурштинової кислоти в спорті вищих досягнень

Гуніна Л.М.
Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Проаналізовано основні меха-
нізми впливу на енергозабезпе-
чення м’язової діяльності бурш-
тинової кислоти та обґрунтовано 
необхідність включення до скла-
ду фармакологічних засобів на її 
основі інших біологічно активних 
речовин. У 30 членів національної 
збірної команди України з легкої 
атлетики на мембранному рівні 
протягом 21 дня проведено до-
слідження механізмів ергогенної 
дії вітчизняної дієтичної добавки 
«ЯнтарІн-Спорт» і встановлено, 
що вона має мембранопротектив-
ний ефект. Крім того, доведено 
позитивну дію «ЯнтарІн-Спорт» 
на еритро- та лейкопоез, зміни 
кислотно-лужного стану крові, 
частоту виникнення ГРВІ тощо. 
Все це дає підґрунтя для включен-
ня засобів на основі бурштинової 
кислоти до схем фармакологіч-
ного забезпечення спорту вищих 
досягнень.

Гунина Л.М. Обоснованность использо-
вания композиций на основе янтарной 
кислоты в спорте высших достижений. 
Проанализированы основные механизмы 
влияния на энергообеспечение мышечной 
деятельности янтарной кислоты и обосно-
вана необходимость включения в состав 
фармакологических средств на ее основе 
других биологически активных веществ. У 
30 членов национальной сборной команды 
Украины по легкой атлетике на мембран-
ном уровне в течение 21 дня проведено 
исследование механизмов эргогенного 
действия отечественной диетической до-
бавки «ЯнтарИн-Спорт» и установлено, что 
она обладает мембранопротекторным эф-
фектом. Кроме того, доказано позитивное 
действие «ЯнтарИн-спорт» на эритро- и 
лейкопоэз, изменения кислотно-щелочного 
состояния крови, а также частоту возникно-
вения ОРВИ у спортсменов. Все это являет-
ся предпосылками для включения средств 
на основе янтарной кислоты в схемы фар-
макологического обеспечения спорта выс-
ших достижений.

Gunina L.М. A validity of the use of 
compositions on the basis of succinic 
acid in higher achievements sports.  
A basic mechanism of influence on 
providing energy of muscular activity 
of succinic acid are analysed and the 
necessity of including in the complement 
of pharmacological facilities on her basis of 
other bioactive substances is reasonabled. 
In the 30 members of national team 
command of Ukraine on track-and-field 
at the level of cellular membranes at 
last 21 days a study of mechanisms of 
ergogenous action of dietary supplement 
“YantarIn-Sport” it was conducted and 
she’s possesses a membranoprotective 
effect it was shown. In addition, a positive 
action of “YantarIn-Sport” on erythro- and 
leucopoiesis changes of bloods acid-base 
stat, as well as frequency of origin of sharp 
respiratory viral infections in sportsmen are 
well-proven. All of it is pre-conditions for 
including of facilities on the basis of succinic 
acid in the charts of the pharmacological 
providing of higher achievements sport.

Ключові слова:
спорт, бурштинова, кислота, 
клітині, мембрани, рН крові, ери-
троцити, лейкоцити.

спорт, янтарная, кислота, клеточные, 
мембраны, рН крови, эритроциты, 
лейкоциты.

sport, succinic, acid, cellular, membranes, 
рН of blood, red corpuscles, leucocytes.

Вступ.1

Пошук нових медикаментозних незаборонених 
засобів корекції гомеостазу організму спортсменів 
постійно триває і є важливим завданням спортивної 
медицини. Як ергогенні чинники і з метою підвищен-
ня адаптаційних можливостей спортсменів часто ви-
користовуються лікарські препарати із заданою дією 
[1]. Серед таких фармакологічних засобів в першу 
чергу привертають увагу ті, що стимулюють проце-
си енергозабезпечення в клітинах і одночасно мають 
виразну антиоксидантну дію, оскільки саме актива-
ція перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і зрушення 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги (ПАР) є 
первинною ланкою багатьох гомеостатичних пору-
шень в організмі [2 – 4].

Фізична працездатність істотним чином обмежена 
фізіологічними можливостями механізмів доставки 
кисню до інтенсивно працюючих тканин, в першу 
чергу, скелетних м’язів, і розвитком внаслідок цього 
тканинного ацидозу та енергетичного дефіциту. Ме-
таболічний ацидоз під час інтенсивної фізичної робо-
ти зумовлений прискореним утворенням протонів в 
АТФ-азних реакціях при відносній недостатності ае-
робної енергопродукції у зв’язку з розвитком робочої 
гіпоксії [5, 6].

Саме тому одним з шляхів корекції метаболіч-
них зрушень внаслідок інтенсивних фізичних на-
вантажень є застосування речовин, які беруть участь 
в енергетичному обміні [7, 8]. Як субстрат окислен-
ня при окислювальному фосфорилюванні, особли-
во притаманному, як механізм енергозабезпечення, 
© Гуніна Л.М., 2012

тривалій циклічній роботі, найбільш значущу біо-
логічну активність мають дикарбонові кислоти – ін-
термедіати циклу трикарбонових кислот (циклу Креб-
са), а саме, бурштинова, яблучна, щавлева, оцтова, 
α-кетоглутарова [9]. Однією з цих метаболітів, що 
мають ергогенний ефект, є саме бурштинова кислота 
(Acidum succinicum) – природний компонент циклу 
Кребса, яка окислюється з утворенням великої кіль-
кості енергії, що акумулюється у вигляді АТФ, а також 
впливає безпосередньо на мітохондрії [10, 11]. Аніон 
бурштинової кислоти – сукцинат – присутній у всіх 
клітинах, здатних до аеробного дихання [12].

Активно обговорюється в науковій літературі й 
компенсаторна роль сукцинату для процесів енерго-
забезпечення сукцинат-оксидазного шляху окислення 
[13, 14]. Однією з найцінніших властивостей буршти-
нової кислоти для спорту вищих досягнень з прита-
манними йому тривалими понадінтенсивними фізич-
ними навантаженнями є також здатність посилювати 
утилізацію лактату [15]. Активізуючи і захищаючи 
мітохондрії бурштинова кислота підвищує стійкість 
організму до усіх без виключення стресових впли-
вів і допомагає організму захищатися від інфекцій-
ного, радіаційного, кліматичного і інших негативних 
зовнішніх чинників шляхом вираженого посилення 
енергозабезпечення клітин [16, 17]. Як показали до-
слідження групи співробітників професора Інституту 
теоретичної і експериментальної біофізики Російської 
Академії наук М.Н. Кондрашовой, енергетична потуж-
ність процесу синтезу АТФ при окисленні сукцинату 
істотно вищий, ніж при окисленні будь-якого іншого 
субстрату [18]. 
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Саме тому багато енергозалежних процесів, напри-

клад акумуляція іонів кальцію і забезпечення процесів 
біосинтезу Н+, можуть протікати лише при окисленні 
бурштинової кислоти [11]. Як важливий енергетич-
ний продукт бурштинова кислота стимулює ріст і 
розвиток тканин, що важливо при значних фізичних 
навантаженнях [19]. Вона також позитивно впливає 
на процеси імунного захисту і сприяє нормалізації 
кислотно-лужної рівноваги [20]. Власне бурштинова 
кислота, а також у вигляді натрієвої солі, обумовлює 
підвищення стійкості організму до дії іонізуючого ви-
промінювання та інфекцій [21].

Але введення екзогенної бурштинової кислоти в 
організм не завжди досить ефективно для підтрим-
ки процесу енергозабезпечення у зв'язку з низькою 
проникністю її крізь біологічні мембрани [22]. Біо-
доступність сукцинату можна збільшити при комбі-
нуванні з метаболітами, які сприяють його кращому 
проникненню в клітину, наприклад, з ізолимонною, 
лимонною, яблучними, глютаміновою, аспарагіновою 
кислотами [23]. Застосування органічних похідних 
сукцинату також сприяє швидшому проникненню 
його крізь біологічні мембрани [24 ]. При цьому піс-
ля вступу речовини в клітину відбувається його дис-
оціація або відщеплення молекули саме бурштинової 
кислоти. Основна частина молекули може вбудовува-
тися у фосфоліпідний шар мембрани, впливаючи на 
її фізико-хімічні властивості [25], а бурштинова кис-
лота використовується безпосередньо дихальним лан-
цюгом як енергетичний субстрат [12]. Фармакологічні 
властивості бурштинової кислоти можуть бути також 
посилені введенням в композицію піридоксальфосфа-
ту, таурину та ін. Збагачення композицій з бурштино-
вою кислотою за рахунок вітаміну В6 і інших вітамінів 
групи В, а також незамінних амінокислот для кращого 
проникнення сукцинату в клітину, здатне істотно під-
вищити ефективність засобів на його основі [16, 26].

У спортивній практиці бурштинова кислота ви-
користовується як недопінговий засіб для підви-
щення витривалості під час змагань і на спеціально-
підготовчому етапі підготовчого періоду, а також для 
прискорення відновних процесів після інтенсивних 
фізичних навантажень [27]. Сукцинат (та його похід-
ні) застосовують як складову продуктів спортивного 
харчування і напоїв. У чистому вигляді, як фармако-
логічний препарат, бурштинова кислота випускається 
в таблетках по 100 мг, входить також до складу комбі-
нованого препарату Лимонтар, а на основі похідних 
створений лікарський засіб Мексидол (Мексикор). У 
вигляді ДД різні похідні бурштинової кислоти випус-
каються під назвами Янтавіт, Енерліт і Мітомін [28]. 
Добові дози сукцинату, за даними різних авторів, ко-
ливаються від 50 мг до декількох грамів [7, 23]. Нашу 
увагу привернула ДД «ЯнтарІн-Спорт» – комплекс, 
спеціально розроблений українськими вченими для 
спорту вищих досягнень. До складу «ЯнтарІн-Спорт» 
входить бурштинова кислота (1,0 г), а для підвищен-
ня її біодоступності додатково були введені вітамі-
ни групи В (В1, В6), глютамінова кислота та аргінін 
(ТУ У 15.8.-20990275.001-2001).

Дослідження проведені у рамках НДР 2.24. «Під-
вищення ефективності тренувальної та змагальної ді-
яльності кваліфікованих спортсменів дозволеними за-
собами відновленнями та стимуляції працездатності» 
(номер держреєстрації 0111U001731) Зведеного плану 
науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 р.р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: обґрунтувати доцільність ви-

користання в практиці підготовки спортсменів високої 
кваліфікації вітчизняної дієтичної добавки «ЯнтарІн-
Спорт» на основі бурштинової кислоти (в композиції) 
шляхом визначення оцінки впливу метаболічних зру-
шень і з урахуванням ступеня безпеки фармакологіч-
ного засобу. 

Виходячи з мети дослідження було поставлено на-
ступні завдання:
1. Проаналізувати наукову літературу з теми дослі-

дження для встановлення частоти застосування фар-
макологічних засобів на основі бурштинової кислоти 
у практиці спортивної підготовки, та їхній склад.

2. Провести дослідження впливу нової вітчизняної ді-
єтичної добавки «ЯнтарІн-Спорт» у динаміці підго-
товки спортсменів високої кваліфікації.

3. Визначити основні ланки метаболізму в організмі 
спортсменів, на які може позитивно впливати ді-
єтична добавка «ЯнтарІн-Спорт» під час фізичних 
навантажень.

4. Визначити вплив дієтичної добавки «ЯнтарІн-
Спорт» на показники фізичної працездатності 
спортсменів.

Організація досліджень. Дослідження впливу ДД 
«ЯнтарІн-Спорт» на показники гомеостазу та фізичної 
працездатності проводили у 30 легкоатлетів – членів 
збірної команди України, що тренуються переважно на 
розвиток витривалості протягом 21 дня на спеціально-
підготовчому етапі підготовчого періоду. Були сфор-
мовані 2 групи, репрезентативних за статтю, віком, 
рівнем спортивної майстерності і спеціалізації (по 15 
спортсменів), основна з яких у складі схеми фармако-
логічного забезпечення отримувала «ЯнтарІн-Спорт», 
а контрольна – плацебо (таку ж капсулу з крохмалем). 
Крім того, для порівняння показники гомеостазу були 
проаналізовані у 12 здорових нетренованих осіб (до-
нори) відповідного віку та статі.

Методи дослідження: до початку та по закінченні 
курсового прийому «ЯнтарІн-Спорт»(2 капсули по 1,0 
г 3 рази на день впродовж тритижневого мезоциклу) 
в обох групах оцінювали фізичну працездатність з ви-
користанням двоступінчатої навантажувальної проби 
методом велоергометрії за субмаксимальним тестом 
відносної аеробної потужності (PWC170) і за змінами 
частоти серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою і 
через 3-5 хв після навантаження.

Для оцінки впливу «ЯнтарІн-Спорт» на параме-
три гематологічного гомеостазу в донорів, спортс-
менів основної і контрольної груп на автоматичному 
гематологічному аналізаторі «ERMA-210» (Японія) 
проводили визначення кількості еритроцитів і вміс-
ту гемоглобіну (Hb) в цільній крові, вмісту внутріш-
ньоеритроцитарного гемоглобіну (MCH), концен-
трації лейкоцитів (WBC). Зміни ПАР безпосередньо 
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в мембранах оцінювали за змінами активності ПОЛ 
відповідно до кількості накопиченого малонового 
діальдегіду (МДА) і ступеня антиоксидантного захис-
ту за концентрацією відновленого глутатіону (GSH) 
[25]. Дослідження змін рН крові під впливом ДД 
«ЯнтарІн-Спорт» під час тренувальних навантажень 
проводили за допомогою портативного газоаналізато-
ру «Osmetech OPTI CCA» (США).

Статистичну обробку даних проводили за допо-
могою прикладних пакетів комп’ютерних програм 
«Statgraphics» і «Excel 97». Достовірність змін оціню-
вали з урахуванням t-критерію Ст’юдента.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Було встановлено, що прийом спортсменами 

ДД “ЯнтарІн-Спорт” супроводжується помітними 
змінами показників ПАР в мембранах еритроцитів, які 
достовірно відрізняються від цих параметрів у здорових 
нетренованих осіб, а також показників еритроцитарної 
ланки гематологічного гомеостазу (табл. 1).

З даних таблиці 1 видно, що прийом ДД на осно-
ві бурштинової кислоти стимулює власне еритропоез 
і водночас – синтез гемоглобіну, що підтверджується 
достовірним підвищенням вмісту останнього в само-
му еритроциті (МСН). При цьому рівень Hb має лише 
виразну тенденцію до підвищення, що ймовірно, опо-
середковано, різноспрямованими змінами гематокри-
ту в спортсменів. Під впливом ДД «ЯнтарІн-Спорт» 
знижується активність перекисного окислення ліпідів, 

про що свідчить зменшення вмісту МДА в мембранах 
еритроцитів з одночасним накопиченням GSH. Такі 
сприятливі зміни вказують на переважання процесів 
антиоксидантного захисту над процесами ліпоперок-
сидації в організмі за дії бурштинової кислоти. Крім 
того, в основній групі по закінченні прийому ДД від-
значається цілком помітний лейкоцитоз. Слід зазна-
чити, що встановлені дані відносно зростання вмісту 
лейкоцитів понад референтні значення для спортсме-
нів [29] не супроводжуються погіршенням самопо-
чуття і можуть бути розцінені як адаптивні.

Курсове застосування «ЯнтарІн-Спорт» в основній 
групі спортсменів супроводжується достовірним зни-
женням ЧСС, яку визначали безпосередньо після тесту-
ючого навантаження, і виразним зростанням показника 
PWC170 (рис. 1) порівняно з показниками в контрольній 
групі, що свідчить про ергогенну дію даної ДД. 

Водночас при оцінці частоти виникнення гострих 
респіраторних вірусних інфекцій (ОВРІ) було вста-
новлено, що в основній групі, навіть через зниження 
адаптаційних можливостей організму внаслідок змі-
ни клімату та інтенсифікації фізичних навантажень, 
ОРВІ впродовж тренувального збору в Анталії (Ту-
реччина) виникли лише у одного спортсмена (6,66 %). 
У контрольній групі цей показник склав 20,0 % (3 хво-
рі спортсмени).

На завершальному етапі досліджень було вивче-
но зміни рН венозної крові спортсменів при прийомі 

Таблиця 1.
Зміни  ПАР в мембранах еритроцитів і деяких показників гематологічного гомеостазу спортсменів  

під впливом “ЯнтарІн-Спорт”

Показники, що вивчались
(X ±S) Донори

Групи спортсменів
контрольна

(n=15)
основна
(n=15)

Вміст еритроцитів, 1012×л-1 4,24±0,28 4,76±0,02 5,47±0,14*
Hb, г×л-1 132,6±4,07 141,8±7,5 159,7±6,5
MCH, пг 32,8±4,2 35,4±0,6* 40,8±0,4*
МДА, нмоль×106 ер. 4,26±0,31 7,56±0,45*# 5,61±0,53*
GSH, 10-12ммоль×ер-1. 1,56±0,27 2,39±0,08*# 3,04±0,13*
Вміст лейкоцитів, 109×л-1 5,27±0,39 5,14±0,23 6,18±0,16*

Примітка. * – статистично достовірно порівняно з даними в контрольній групі (P <0,05);  
                         # – статистично достовірно порівняно з даними у донорів.

Рис. 1. Вплив ДД «ЯнтарІн-Спорт» на частоту серцевих скорочень і показник PWC170  
після тестуючого навантаження
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“ЯнтарІн-Спорт” впродовж тритижневого мезоциклу 
і встановлено, що у спортсменів контрольної групи 
величина цього показника на момент закінчення до-
сліджень мала виразну тенденцію до зростання – (з 
7,41±0,02) од. до (7,46±0,02) од. В той же час в основній 
групі спостерігалося достовірне зниження величини 
цього показника з (7,42±0,02) од. до (7,35±0,01) од. 
Таким чином, отримані дані дають можливість резю-
мувати, що “ЯнтарІн-Спорт” при курсовому прийомі 
сприяє зменшенню проявів метаболічного ацидозу в 
легкоатлетів високої кваліфікації під час інтенсивних 
фізичних навантажень.

Висновки. 
Таким чином, встановлено мембранопротектив-

ний та антиоксидантний вплив ДД “ЯнтарІн-Спорт”. 
До того ж, вона сприяє зростанню показників фізич-
ної працездатності, тобто володіє виразною ерго-
генною дією, та попереджує накопичення лактату у 

крові спортсменів за фізичних навантажень. В ціло-
му засоби на основі бурштинової кислоти, до яких 
належить і “ЯнтарІн-Спорт”, не є забороненими [30], 
практично не мають побічних ефектів, добре перено-
сяться, сприяють зростанню фізичної працездатності 
та підвищенню опірності організму до респіраторних 
захворювань. Це дає підстави для використання в тре-
нувальному процесі у спортсменів високої кваліфіка-
ції фармакологічних препаратів і дієтичних добавок, 
що містять бурштинову кислоту.

Перспективи подальших досліджень. Дуже ціка-
вим буде проведення досліджень щодо механізмів ан-
тиацидотичного впливу бурштинової кислоти та по-
дальші дослідження її дії на зміни інших параметрів 
гомеостазу, що сприятиме поглибленню наших уяв-
лень стосовно ролі у фармакологічному забезпеченні 
спорту вищих досягнень цього важливого метаболіту-
інтермедіату циклу Кребса, пов’язаного з енергоза-
безпеченням фізичної роботи.
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Педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого підходу у 

процесі занять фізичними вправами силової спрямованості
Гунько П. М.

Черкаський державний бізнес-коледж

Анотації:
Обґрунтовано педагогічні умо-
ви реалізації особистісно-
орієнтованого підходу у процесі 
занять фізичними вправами сило-
вої спрямованості. Встановлено, 
що проблеми сучасної системи 
фізичного виховання потребують 
змін існуючих змісту та форм 
навчання. З’ясовано, що вдо-
сконалення силових здібностей 
студентів буде ефективним при 
дотриманні наступних педагогіч-
них умов: діагностування рівня 
фізичного стану юнаків та дівчат, 
вибір оптимальних засобів і мето-
дів розвитку силових здібностей 
з урахуванням мети, розробка 
комплексів силових навантажень з 
урахуванням індивідуальних осо-
бливостей студентів, забезпечен-
ня студентів різноманітним техніч-
ним устаткуванням і спортивним 
знаряддям, стимулювання моти-
вації до фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної діяльності, активіза-
ція самостійної роботи студентів, 
контроль та оцінювання навчаль-
ної діяльності.

Гунько П. Н. Педагогические условия реа-
лизации личностно-ориентированного 
подхода в процессе занятий физическими 
упражнениями силовой направленности. 
Обоснованы педагогические условия реали-
зации личностно-ориентированного подхода в 
процессе занятий физическими упражнения-
ми силовой направленности. Установлено, что 
проблемы современной системы физического 
воспитания нуждаются в изменениях существу-
ющих содержания и форм учебы. Выяснено; 
что совершенствование силовых способностей 
студентов будет эффективным при соблюдении 
следующих педагогических условий: диагности-
рования уровня физического состояния юно-
шей и девушек, выбор оптимальных средств и 
методов развития силовых способностей с уче-
том цели, разработка комплексов силовых на-
грузок с учетом индивидуальных особенностей 
студентов, обеспечение студентов разнообраз-
ным техническим оборудованием и спортив-
ным инвентарем, стимулирование мотивации 
к физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, активизация самостоятельной 
работы студентов, контроль и оценка учебной 
деятельности юношей и девушек во время за-
нятий физическими упражнениями силовой на-
правленности.

Gunko P. М. Pedagogical conditions 
of implementation of personality-
oriented approach in the process 
of exercise of power orientation. 
The pedagogical conditions of 
personality-oriented approach in the 
exercise of power orientation. It is 
set that the problems of the modern 
system of physical education need 
changes of existing maintenance and 
forms of studies. It was found that 
the improvement of power abilities 
of students will be effective provided 
that the following teaching conditions: 
diagnosis of physical state of young 
people, choosing the optimal means 
and methods of law enforcement 
capabilities to the purpose, development 
of complex power loads, taking into 
account individual characteristics of 
students of diverse students technical 
equipment and sports equipment, 
encouraging motivation for sport 
and recreation and sports activities, 
activation of students’ independent 
work, monitoring and evaluation of 
training activities boys and girls in the 
exercise of power orientation.

Ключові слова:
умови, індивідуальний, здібності, 
підхід, вправи, сила, студенти.

условия, индивидуальный, способности, подход, 
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conditions, individual, skills, approach, 
activities, strength, students.

Вступ.1
В останні роки проявляється стійка тенденція до по-

гіршення фізичного стану молоді студентського віку. Та-
кий стан речей зумовлений рядом причин: погіршення 
екології, дефіцит рухової активності, зростання нервово-
психічних напружень та потоку інформації, погіршення 
матеріального благополуччя населення тощо. Не остан-
ню роль у цьому процесі відіграють проблеми сучасної 
системи фізичного виховання у ВНЗ, вирішення яких 
може бути за умови наявності усвідомлення необхідності 
змін існуючих форм і змісту навчання.

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, 
що фізичне виховання повинне бути спрямоване на роз-
криття індивідуальних здібностей та здатностей студента 
з урахуванням його фізіологічних особливостей, рівня 
здоров’я, основних інтересів і ступеня розвитку психофі-
зіологічних якостей (Круцевич Т. Ю., 2003). У цьому сен-
сі значущість набуває особистісно-орієнтований підхід, 
що декларує можливість істотного впливу на проблему 
формування у студентів прагнення до фізичного само-
вдосконалення і здорового способу життя (Бех І. Д., 2000; 
Савченко О. Я., 2008). Однак реалізація згаданого вище 
підходу вимагає розробки оптимальних педагогічних 
умов. Принагідно відзначити, що у літературі ця про-
блема належним чином не розкрита, а дослідницькі 
роботи в цьому напрямі майже не проводились. Усе це 
вказує на актуальність обраної теми та свідчить про 
необхідність проведення спеціальних досліджень.

Робота виконана відповідно до плану НДР Чер-
каського державного бізнес-коледжу.
© Гунько П. М., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є теоретичне обґрунту-

вання педагогічних умов реалізації особистісно-
орієнтованого підходу у процесі фізичного виховання 
студентів засобами силової підготовки.

Методи дослідження: аналіз, синтез та узагальнення 
даних наукової літератури з проблем педагогіки, психоло-
гії, фізичного виховання та спорту.

Результати дослідження.
Удосконалення силових здібностей студентів у 

процесі фізичного виховання здійснюється у резуль-
таті застосування засобів, методів та методичних 
прийомів відповідної спрямованості. Підвищення 
ефективності цього процесу потребує створення педа-
гогічних умов, які можуть забезпечувати необхідність 
активної, напруженої діяльності при систематичному 
і поступовому збільшенні труднощів та сприяти роз-
витку готовності студентів до неї (рис.).

Добре відомо, що така діяльність можлива у ви-
падку усвідомлення студентами потреби у фізичному 
вдосконаленні (Сичов С. О., 2002). Для цього потріб-
на постійна мотивація навчальної діяльності студент-
ської молоді, яка складається із сукупності фактів, 
аргументів і доведень, що використовуються виклада-
чем для переконання студентів у важливості завдання, 
навчальної теми, розділу та предмета в цілому. Якщо 
студент усвідомлює, що, чому і для чого треба робити, 
щоб бути здоровим або досягнути високих спортив-
них результатів, то навчальний матеріал набуває для 
нього особистісне значення, сенс. У цьому випадку 
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відбувається співпадання навчальної мети фізичного 
виховання з мотивами і цілями студентів. Внаслідок 
такого співпадання їхні дії перетворюються на усві-
домлену навчальну діяльність.

Як зазначає у своїй науковій роботі Т. Ю. Круце-
вич [4, с. 54], усвідомлення потреби у фізичному вдо-
сконаленні не можливе без активної діяльності студен-
тів, яка спрямована на формування їх індивідуальних 
позицій в процесі засвоєння цінностей фізичної куль-
тури. Важливими ознаками активності є ініціатива, 
самостійність та творчість. Для підтримки активності 
студентів у навчальній діяльності, продовжує згада-
ний вище автор, необхідно формувати у них стійкий 
інтерес до занять фізичними вправами, систематично 
оцінювати та заохочувати досягнуті результати, орга-
нізовувати самостійні індивідуальні заняття.

Важливу роль у формуванні стійкого і глибокого 
інтересу студентів до занять фізичними вправами ві-
діграє стимулююча роль викладача, його професійні 
якості. На переконання молодих науковців [5], особис-
тість викладача, його авторитет перед студентською 
молоддю відіграють важливу роль в досягненні цілей 
навчання. „Авторитетність” викладача може різко 
підвищити рівень сприйняття студентами інформації, 
при цьому включаються механізми навіювання, коли 
переконання формуються без належного аргументу-
вання. Авторитет викладача фізичного виховання ви-
значається його професійною компетентністю, відно-
шенням до справи, рисами характеру та зовнішністю.

Великий стимулюючий вплив на активність ді-
яльності студентів також сприяє вирішення завдань 

творчого характеру, які пов’язані з елементами пошу-
ку нових форм виконання рухів, засобів та методичних 
прийомів. На думку О. М. Калініченка [3], проведен-
ня занять у музичному супроводі значно підвищує ак-
тивність студентської молоді при виконанні фізичних 
вправ. Згаданий вище науковець переконливо доводить, 
що темпова ритмічна музика сучасних танцювальних 
спрямувань мобілізує моторну та вегетативну функції 
юнаків і дівчат до інтенсивної рухової діяльності.

Не можна не погодитися з Б. А. Ашмаріним [1, с. 238], 
який вказує на те, що при занадто простих завданнях 
активність студентів знижується, при наростанні склад-
ності завдання вона зростає. Тому, продовжує згаданий 
вище науковець, для забезпечення високої активності 
студентів у навчальній діяльності необхідно система-
тично та поступово збільшувати труднощі, а навчання 
будувати так, щоб засвоєння наступного матеріалу було 
утруднене, якщо не засвоєний попередній.

Готовність студентської молоді до активної діяль-
ності виникає у результаті набуття необхідних теоре-
тичних знань, практичних умінь і навичок, необхідно-
го рівня розвитку рухових здібностей та позитивного 
емоційного ставлення (мотивації).

Теоретична готовність передбачає набуття студента-
ми необхідних знань, умінь та навичок (Білогур В. Є., 
2002). Науковець наголошує на тому, що здобуті на те-
оретичних заняттях знання з анатомії, фізіології, гігіє-
ни, психології, теорії та методики фізичного виховання 
сприятимуть розумінню студентами цілі занять фізич-
ними вправами, формуванню позитивного ставлення 
та готовності до практичних занять.

Рис. Педагогічна модель вдосконалення силових здібностей студентів у процесі фізичного виховання

Удосконалення силових здібностей студентів у процесі фізичного виховання

Засоби та методи розвитку силових здібностей Методичні прийоми   

Педагогічні умови   

Наявність активної, напруженої діяльності при систематичному та поступовому збільшенні труднощів 

Теоретична

Готовність студентів до активної діяльності 

Практична

Психологічна 

Фізична
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Практична готовність, продовжує згаданий вище 

дослідник, відображається у набутті студентами 
практичних умінь та навичок в процесі занять фі-
зичними вправами, що значно підвищує інтерес до 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 
Якщо студент уміє виконувати вправу – це приносить 
йому задоволення.

Фізична готовність передбачає забезпечення достат-
нього для виконання вправ рівня розвитку фізичних 
здібностей студентів. Досягається це шляхом застосу-
вання спеціальних підготовчих вправ, які підбираються 
так, щоб швидкісно-силові показники хоч би по одно-
му із основних елементів перевищували ті, що будуть 
мати місце при виконанні нової вправи [1, с. 222].

Мотиваційна (психологічна) готовність зводиться 
до того, щоб у студента виникло бажання займати-
ся фізкультурно-спортивною діяльністю, і чим воно 
сильніше тим краще. Його посилення можливе за 
умови вироблення у студентів позитивного емоцій-
ного ставлення до навчального процесу та стійкого 
інтересу до занять фізичними вправами. Інтерес ви-
значається психологами як один з найпотужніших мо-
тивів навчальної діяльності (Максименко С. Д., 1998). 
Формуванню інтересу до занять фізичними вправами 
сприяє використання таких основних прийомів:

новизна і різноманітність методів організації студентів • 
на заняттях та способів виконання фізичних вправ;
постановка конкретних, доступних завдань навчан-• 
ня і тренування, що можуть бути виконаними вже 
до кінця заняття або кількох занять;
забезпечення точного і глибокого розуміння кож-• 
ним студентом змісту і значення навчальної теми 
вцілому, кожного її розділу і окремого навчального 
завдання;
застосування змагального методу на етапі вдоскона-• 
лення фізичних вправ;
постійне спонукання студентів до самостійних за-• 
нять фізичними вправами у позанавчальний час че-
рез використання заохочень;
регулярний контроль досягнень студентів у засвоєн-• 
ні ними знань, формуванні рухових умінь і навичок, 
розвиткові основних рухових якостей.

Зазначені вище компоненти готовності (теоретич-
на, практична, фізична та психологічна) мають тісний 
взаємозв’язок між собою і доповнюють один одного. 
Наявність усіх складових вказує на готовність студен-
тів до активної, напруженої діяльності.

Для забезпечення успішності навчальної діяль-
ності ряд авторів [2; 6] наголошують на необхіднос-
ті впровадження в процес фізичного виховання сту-
дентів особистісно-орієнтованого підходу. На нашу 
думку, реалізація згаданого вище підходу вимагає до-
тримання зазначених нижче ряду оптимальних педа-
гогічних умов:

діагностування рівня фізичного стану юнаків та • 
дівчат на основі антропометричних даних, екс-
прес оцінювання соматичного здоров’я, тестування 
фізичної підготовленості, визначення типу будови 
тіла та функціональних можливостей основних сис-
тем організму студентів;

вибір оптимальних засобів і методів розвитку сило-• 
вих здібностей з урахуванням мети, яку пересліду-
ють студенти (схуднути, збільшити м’язові об’єми, 
підвищити результативність у обраному виді спорту 
тощо);
розробка комплексів силових навантажень•  з ураху-
ванням індивідуальних особливостей студентів, а 
саме статі, типу конституції, рівня фізичної підго-
товленості та стану соматичного здоров’я;
забезпечення студентів різноманітним технічним • 
устаткуванням і спортивним знаряддям (великий 
вибір засобів силового тренування дозволяє врахо-
вувати індивідуальні особливості юнаків та дівчат);
стимулювання мотивації до фізкультурно-оздоровчої • 
та спортивної діяльності (формування позитивної 
установки щодо зміни об’єктивного на суб’єктивний 
підхід до студентської молоді, та її орієнтація на само-
розвиток і самореалізацію особистості за допомогою 
занять фізичними вправами силової спрямованості, 
різноманітні прийоми заохочення);
активізація самостійної роботи студентів • (роз-
роблені комплекси силових навантажень з ураху-
ванням індивідуальних особливостей студентів 
можуть використовуватися для самостійних занять 
фізкультурно-спортивною діяльністю в період про-
ходження практики, зимових та літніх канікул, а 
також упродовж останнього випускного семестру; 
здобуті на навчальних заняттях знання, уміння і на-
вички дозволяють студентам самостійно займатися 
фізичними вправами силової спрямованості після 
закінчення навчання у ВНЗ);
контроль та оцінювання навчальної діяльності юнаків • 
та дівчат під час занять фізичними вправами силової 
спрямованості (контроль за рівнем фізичного розвитку, 
оцінка рівня фізичної підготовленості, зміни мотива-
ційного ставлення студентів до фізичного виховання).

Висновки.
Проблеми сучасної системи фізичного вихован-

ня у ВНЗ потребують змін існуючих змісту та форм 
навчання. Застосування особистісно-орієнтованого 
підходу у процесі фізичного виховання студентів 
може значно підвищити ефективність фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності, однак при цьо-
му необхідно дотримуватися наступних педагогічних 
умов: діагностування рівня фізичного стану юнаків та 
дівчат, вибір оптимальних засобів і методів розвитку 
силових здібностей з урахуванням мети, розробка 
комплексів силових навантажень з урахуванням ін-
дивідуальних особливостей студентів, забезпечення 
студентів різноманітним технічним устаткуванням 
і спортивним знаряддям, стимулювання мотивації до 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, акти-
візація самостійної роботи студентів, контроль та оці-
нювання навчальної діяльності юнаків та дівчат під час 
занять фізичними вправами силової спрямованості.

Перспективами для подальших досліджень може 
бути визначення технологій удосконалення системи фі-
зичного виховання студентів з різних видів фізкультурно-
оздоровчої діяльності на підґрунті особистісно-
орієнтованого підходу.
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Параметри альфа – ритму у студентів,  

які займаються оздоровчим бігом
1Довганик М.С., 2Чичкан О.А., 1Сіренко Р.Р.

1Львівський національний університет імені Івана Франка 
2Львівський державний університет внутрішніх справ

Анотації:
Розглянуто вплив оздоровчого бігу 
на функціональний стан мозку сту-
дентів. Аналізувалися три основні 
параметри альфа-ритму: частота, 
амплітуда, альфа-індекс. Дослі-
дження проведені на 32 студентах 
(чоловіках) у віці 18-22 років, прак-
тично здорових. З них 16 осіб – за-
ймалися оздоровчим бігом і 16 – не 
займалися оздоровчим бігом. У ста-
ні спокою записувались фонова і 
реактивна електроенцефалограма. 
Оцінка параметрів альфа-ритму та 
їх динамічних характеристик ви-
користовується для діагностики 
функціонального стану централь-
ної нервової системи. Встановлено 
достовірні відмінності між групами 
студентів за показниками часто-
ти та амплітуди альфа-ритму, що 
вказує на зниження енергетичних 
процесів мозку та свідчить про роз-
виток процесів економічності. Від-
мінності між групами за показником 
альфа-індексу носять недостовір-
ний характер, це свідчить про одна-
ковий рівень активації центральної 
нервової системи.

Довганык Н.С., Чичкан О.А., Сиренко Р.Р. 
Параметры альфа-ритма у студентов за-
нимающихся оздоровительным бегом. 
Рассмотрено влияние оздоровительного 
бега на функциональное состояние мозга 
студентов. Анализировались три основных 
параметра альфа-ритма: частота, амплиту-
да, альфа-индекс. Исследования проведе-
ны на 32 студентах (мужчинах) в возрасте 
18-22 года, практически здоровых. Из них 
16 лиц – занимались оздоровительным бе-
гом и 16 – не занималось оздоровительным 
бегом. В состоянии покоя записывались 
фоновая и реактивная электроэнцефало-
грамма. Оценка параметров альфа-ритма 
и их динамических характеристик использо-
вались для диагностики функционального 
состояния центральной нервной системы. 
Установлены достоверные отличия между 
группами студентов по показателям часто-
ты и амплитуды альфа-ритма, который ука-
зывает на снижение энергетических про-
цессов мозга и свидетельствует о развитии 
процессов экономичности. Отличия между 
группами по показателям альфа-индекса 
носят недостоверный характер, что свиде-
тельствует об одинаковом уровне актива-
ции центральной нервной системы.

Dovhanyk M.S., Chychkan O.A., 
Sirenko R.R. Parameters of alpha – 
rhythm in the students who practise 
curative running. Influence at health 
run on the functional state of brain of 
students is considered. Three basic 
parameters of alpha-rhythm were 
analysed: frequency, amplitude alpha-
index. Researches are conducted on 32 
students (men) in age 18-22, practically 
healthy. From them there are 16 persons 
– engaged in the health hurrying and 
16 – not engaged in the health hurrying. 
In a state of rest is written down base-
line and reactive electroencephalogram. 
Estimation of parameters of alpha-
rhythm and their dynamic descriptions is 
utillized for diagnostics of the functional 
state of central nervous system. Reliable 
differences are set between the groups of 
students on the indexes of frequency and 
amplitude of alpha-rhythm which specifies 
on the decline of power processes of 
brain and testifies to development of 
processes of economy. Differences 
between groups on the indexes of alpha-
index carry unreliable character that 
testifies to the identical level of activating 
of central nervous system.

Ключові слова:
оздоровчий, біг, ритм, студент, 
мозок.

оздоровительный, бег, ритм, студент, 
мозг.

health, run, rhythm, student, brain.

Вступ. 1

Однією з основних ознак здорового способу життя 
є висока фізична активність – рух. Величезні можли-
вості, закладені в організмі кожної людини, можуть 
бути реалізовані в здоров’я і активне довголіття тільки 
за умови постійної роботи з фізичними навантаження-
ми. На жаль, більшість людей в Україні ведуть мало-
рухомий спосіб життя. Серед них найбільшу частину 
складають студенти, які зовсім не звертають увагу на 
різноманітні відхилення у стані свого здоров’я. Зовні 
непомітні болячки чи симптоми (хронічний гастрит, 
порушення дихання, гіпертонія, зайва вага, тощо) з 
часом призведуть до серйозних захворювань, які важ-
ко вилікувати. Особливо турбує той факт, що кількість 
людей, які балансують на межі здоров’я й нездоров’я, 
катастрофічно зростає. До них належать не тільки 
люди старшого і середнього віку, але й студенти.

Призводить до низького рівня фізичної активності 
науково-технічний прогрес – автоматизація промис-
ловості, розвиток транспорту, механізація домашньої 
праці, телефонізація, комп’ютеризація, телебачення, 
які скоротили до мінімуму рухову активність люди-
ни, що є невід’ємною частиною повноцінного життя. 
Повноцінне життя – це раціональне співвідношення 
роботи і відпочинку, який буває активним і пасивним. 
Безперечно, активний відпочинок сприяє кращому 
відновленню організму після розумової, фізичної та 
іншої діяльності.
© Довганик М.С., Чичкан О.А., Сіренко Р.Р., 2012

Гіподинамія призводить, як це не парадоксально, 
до збільшення навантаження на серцевий м’яз. Та-
кож, під час роботи м’язів відбувається „згорання” 
тієї енергії, що надходить з їжею. При малорухомо-
му способі життя, незбалансованому харчуванні за-
паси енергії відкладаються у вигляді жирів (надмірна 
вага), холестерину в судинах (стенокардія, інфаркт, ін-
сульт), а відкладання солей веде до остеохондрозу. Як 
показали результати досліджень [1, 3, 4] гіподинамія 
вдвічі підвищує ризик виникнення інфаркту міокарда. 
На даний час встановлено, що достатньо всього лише 
фізичної активності невеликої інтенсивності, щоб 
знизити ризик цього захворювання. Для зміцнення 
здоров’я не потрібно фізичного навантаження високої 
інтенсивності. Тренування аеробної спрямованості 
викликає позитивні фізіологічні зміни, які забезпечу-
ють зменшення ризику серцевих приступів, – збіль-
шення діаметру коронарних артерій, розмірів серця і 
збільшення його помпової здатності.

Аналіз науково-методичної літератури показує, що 
на заняттях з фізичного виховання набуваються зна-
ння про раціональний спосіб виконання рухових дій, 
застосування їх у тому чи іншому виді діяльності. За-
няття фізичним вихованням та спортом допомагають 
розвитку пам’яті, особливо рухової та зорової, вдо-
сконаленню уваги, її якості та точності. У добре під-
готовленої людини менший час реакції переключення 
від однієї дії до іншої, краща розумова працездатність 
та її стійкість, більша кількість змістовних операцій 
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за визначений проміжок часу. Відновлення загальної 
і розумової працездатності приходить значно швидше 
і ефективніше, коли розумова діяльність чергується з 
фізичною. Але ж якою повинна бути величина фізич-
ного навантаження, щоб отримати позитивний вплив 
на організм в цілому – залишається на сьогодні пи-
танням дискусійним. Важливо зазначити, що саме по-
гіршення стану здоров’я студентів у період навчання 
у ВУЗах є об’єктивним підтвердженням недостатньої 
ефективності і недосконалості заходів щодо збережен-
ня та зміцнення здоров’я студентства. Заняття оздо-
ровчим або кросовим бігом викликають адаптаційний 
ефект у всіх системах організму [1, 6, 8, 10]. Загаль-
ним ефектом оздоровчого бігу є адаптаційні зміни в 
серцево-судинній та дихальній системах. Мало вивче-
но вплив аеробного довготривалого фізичного наван-
таження на функціональний стан і реактивність цен-
тральної нервової системи (ЦНС) [5, 11].

Робота виконана за планом НДР Львівського наці-
онального університету імені Івана Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати відмінності 

показників функціонального стану мозку студентів, які 
займаються оздоровчим бігом, і які не займаються.

Для цього ставиться завдання: вивчити параметри 
альфа-ритму за допомогою електроенцефалограми 
(ЕЕГ) у студентів.

Організація дослідження. Дослідження проведені 
на 32 студентах ЛНМУ ім. Д.Галицького (чоловіках) у 
віці 18-22 років, практично здорових, з них 16 осіб – 
займалися оздоровчим бігом (ЗОБ) і 16 – не займалися 
оздоровчим бігом (НЗОБ), а тільки фізичною культу-
рою за програмою курсу. У стані спокою записувались 
фонова і реактивна електроенцефалограма у чотирьох 
стандартних відведеннях: ліве лобне (ЛЛ), праве лоб-
не (ПЛ), ліве потиличне (ЛП), праве потиличне (ПП). 

Аналізувалися три основні параметри альфа-ритму: 
частота (кол/с), амплітуда (мкВ), альфа-індекс (%). 
Оцінка параметрів альфа-ритму та їх динамічних ха-
рактеристик використовується для діагностики функ-
ціонального стану ЦНС.

Дані оброблялися методом статистичного аналізу. 
Результати досліджень.
В осінній період навчання в позі сидячи на вело-

ергометрі у студентів, які не займалися оздоровчим 
бігом, а тільки фізичною культурою за програмою 
курсу, параметри альфа-ритму знаходилися в межах 
норми (9, 51±0, 15 кол/с в лівому і 10, 30±0, 12 кол/с в 
правому лобному відведенні), білатеральні відміннос-
ті достовірні (р<0, 05). В потиличних відділах альфа-
ритм мав близьку частоту, більш високу – справа, роз-
біжності в групі недостовірні (р>0, 05) (рис.1). 

В групі студентів, котрі займалися оздоровчим 
бігом два і більше років, частота альфа-ритму була 
трохи нижчою (достовірно в правому лобному і поти-
личному зонах, що співпадає з даними літератури про 
особливості частотних характеристик альфа-ритму у 
спортсменів [7, 11 та інші].

Наступний показник, який ми аналізували, це – 
амплітуда альфа-ритму. Достовірно кращі показники 
виявлені у ЗОБ студентів, особливо у лобних відве-
деннях, та у лівому потиличному. (рис.2).

У правому потиличному відведенні достовірної 
різниці між показниками амплітуди альфа-ритму сту-
дентів не виявлено. При чому спостерігається особли-
вість – показники у лобних відведеннях є меншими 
ніж у потиличних відведеннях, що узгоджується з лі-
тературними даними [2, 7, 9, 11].

Альфа-індекс, який характеризує рівень прояву 
альфа-ритму, зареєстрований нижчим в лобних відве-
деннях в обох групах студентів, при чому розбіжності 
між групами недостовірні (р > 0, 05) (рис. 3).

Рис.1. Показники частоти альфа-ритму студентів

Примітка: НЗОБ – студенти, які не займаються оздоровчим бігом, а тільки фізичним вихованням за програмою 
курсу, ЗОБ – студенти, які займаються оздоровчим бігом; Відведення мозку: ЛЛ – ліве лобне, ПЛ – праве лобне, 
ЛП – ліве потиличне, ПП – праве потиличне; * – вказує на достовірність розбіжностей (p < 0, 05) між групами.
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Рис.2 Показники амплітуди альфа-ритму у студентів

Рис.3. Показники альфа-індексу у студентів

Примітки: НЗОБ – студенти, які не займаються оздоровчим бігом, а тільки фізичним вихованням за програмою 
курсу, ЗОБ – студенти, які займаються оздоровчим бігом; Відведення мозку: ЛЛ – ліве лобне, ПЛ – праве лобне, ЛП 
– ліве потиличне, ПП – праве потиличне; * – вказує на достовірність розбіжностей (p < 0, 05) між групами.

Примітки: НЗОБ – студенти, які не займаються оздоровчим бігом, а тільки фізичним вихованням за програмою 
курсу, ЗОБ – студенти, які займаються оздоровчим бігом; Відведення мозку: ЛЛ – ліве лобне, ПЛ – праве лобне, ЛП 
– ліве потиличне, ПП – праве потиличне; * – вказує на достовірність розбіжностей (p < 0, 05) між групами.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Різниця між показниками альфа-індексу в обох 
групах має недостовірний характер, що вказує на од-
наковий рівень активації центральної нервової систе-
ми з нижчих відділів мозку [2, 7, 9].

Висновки. 
Як видно з результатів дослідження, дані ЕЕГ 

студентів, які займаються оздоровчим бігом, характе-
ризуються зниженням енергетичних процесів мозку, 
що свідчить про розвиток процесів економічності. 
Адже, в умовах інтенсифікації навчальної діяльності 
успішне вирішення задач навчання неможливо до-
сягти тільки одними педагогічними методами. Так, 
доведено, що фізичні вправи активно впливають на 
ефективність навчання, на розумову працездатність 
людини, використовуються для попередження та лік-

відації розумової втомленості [1, 2, 5, 9, 11]. Врахо-
вуючи вищесказане, рекомендується розглядати та 
планувати процес фізичного виховання студентів, 
як невід’ємний і обов’язковий компонент загального 
навчально-виховного процесу, що підвищує можли-
вість засвоєння загальнотеоретичних та спеціальних 
предметів, і стійкість до психоемоційних стресів.

Показники функціонального стану мозку є досто-
вірно кращими у студентів, які займаються оздоров-
чим бігом, що вказує на економічність роботи мозку.

В подальшому планується вивчити динаміку функ-
ціонального стану мозку за даними його біоелектрич-
ної активності під час керованого за пульсом велоер-
гометричного навантаження, яке моделює оздоровчий 
біг на дистанції 8 – 10 км.

Література:
Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. — 1. 
М.: Издательство АСТ, Донецк: Сталкер, 2002. – 192 с.
Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. – 2-е изд., 2. 
переработанное и дополненное. – М.: АСТ; С-Пб.: Сова, 2007. 
– 383с.
Булич Є.Г., Муравов И.В. Здоровье человека: Биологическая 3. 
основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее сти-
муляции. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 384 с. 
Вілмор Джек Х., Костілл Девід Л.  Фізіологія спорту.  – К.: 4. 
Олімпійська література, 2003. – 633 с.
Довганик М.С., Чичкан О., Довганик М. Оздоровчий біг та його 5. 
вплив на функціональний стан центральної нервової системи 
студентів// Спортивна наука України: електронне наукове фахо-
ве видання. – Львів, 2009. – № 2. – С. 33-41.
Еромина Е.Л. Оздоровительный бег и регуляция физиологиче-6. 
ских систем организма : автореф.дис. ... докт.мед.наук. – Харь-
ков, 1992. – 44с.
Иванова И.П. Корковые механизмы произвольных движений у 7. 
человека. – М.: Наука, 1991. – 190с.
Краснов В.П., Присяжнюк С.І., Раєвський Р.Т.Основи оздоров-8. 
чого тренування : методичні рекомендації для проведення прак-
тичних занять з фізичного виховання студентів спеціального на-
вчального відділення. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 55 с. 
Лечебная электрическая стимуляция мозга и нервов человека 9. 
/ под общ.редакцией Н.П.Бехтеревой. – М.: АСТ; С-Пб.: Сова, 
2008. – 464с.
Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпий-10. 
ском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – К. 
: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.
Сафронова Г.Б., Масальская С.А., Степина А.Я. Генерализация 11. 
альфа-ритма в условиях преодолеваемого утомления, как крите-
рий высокой работоспособности // Актуальные проблемы даль-
нейшего развития массовой физической культуры, повышения 
спортивного мастерства : тез.докл.республ.науч.-практ.конф. – 
Черкасы, 1992. – С. 153-155.

Информация об авторах:
Довганик Николай Степанович

o_chychkan@ukr.net
Львовский национальный университет имени Ивана Франка

ул. Университетская 1, г.Львов, 79000, Украина. 
Чичкан Оксана Анатольевна

o_chychkan@ukr.net
Львовский государственный университет внутренних дел

ул. Городоцькая 26, г. Львов, 79007, Украина.
Сиренко Романа Романовна

o_chychkan@ukr.net
Львовский национальный университет имени Ивана Франка

ул. Университетская 1, г.Львов, 79000, Украина.
Поступила в редакцию 12.03.2012г.

References:
Amosov N.M. 1. Algoritm zdorov’ia [Algorithm of health], Moscow, 
Astrel, 2002, 192 p.
Bekhtereva N.P. 2. Magiia mozga i labirinty zhizni [Magic of brain and 
labyrinths of life], Moscow, Astrel, 2007, 383 p.
Bulich IE.G., Muravov I.V. 3. Zdorov’e cheloveka [Health of man], 
Kiev, Olympic Literature, 2003, 384 p. 
Vilmor Dzhek Kh., Kostill Devid L.  4. Fiziologiia sportu [Sport 
physiology], Kiev, Olympic Literature, 2003,  633 p.
Dovganik M.S., Chichkan O., Dovganik M. 5. Sportivna nauka Ukrayini 
[Sport science of Ukraine], 2009, vol.2, pp. 33-41.
Eromina E.L. 6. Ozdorovitel'nyj beg i reguliaciia fiziologicheskikh 
sistem organizma [At health run and adjusting of the physiological 
systems of organism], Dokt. Diss., Kharkov, 1992, 44 p.
Ivanova I.P. 7. Korkovye mekhanizmy proizvol’nykh dvizhenij u 
cheloveka [Crust mechanisms of autokinesias for a man], Moscow, 
Science, 1991, 190 p.
Krasnov V.P., Prisiazhniuk S.I., Raievs’kij R.T. 8. Osnovi ozdorovchogo 
trenuvannia [Bases of the health training], Kiev, Agrarian education, 
2005, 55 p. 
Bekhtereva N.P. 9. Lechebnaia elektricheskaia stimuliaciia mozga i 
nervov cheloveka [Medical electric stimulation of brain and nerves of 
a man ], Moscow, Astrel, 2008,  464 p.

Platonov V.N. 10. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom 
sporte [The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], 
Kiev, Olympic Literature, 2004, 808 p.

Safronova G.B., Masal’skaia S.A., Stepina A.IA. Generalizaciia 11. 
al’fa-ritma v usloviiakh preodolevaemogo utomleniia, kak kriterij 
vysokoj rabotosposobnosti [Generalizatsiya of alpha-rhythm in the 
conditions of the overcame fatigue, as a criterion of high capacity]. 
Aktual’nye problemy dal’nejshego razvitiia massovoj fizicheskoj 
kul’tury, povysheniia sportivnogo masterstva [Issues of the day of 
further development of mass physical culture, increases of sporting 
trade], Cherkasy, 1992, pp. 153-155.

Information about the authors:
Dovhanyk M.S.

o_chychkan@ukr.net
Ivan Franko National University of L’viv

University str. 1, Lvov, 79000, Ukraine. 
Chychkan O.A.

o_chychkan@ukr.net
Lvov State University of Internal Affairs

Gorodots'kaya str. 26, Lvov, 79007, Ukraine.
Sirenko R.R. 

o_chychkan@ukr.net
Ivan Franko National University of L’viv

University str. 1, Lvov, 79000, Ukraine. 
Came to edition 12.03.2012.



63

2012

05
Тестування в системі педагогічного контролю  

технічної підготовленості футболістів
Дорошенко Е.Ю.1, Шалфєєв П.О.2

Національний університет фізичного виховання і спорту України1 
Запорізький національний університет2

Анотації:
Розглянуто застосування тестуван-
ня для педагогічного контролю тех-
нічної підготовленості футболістів 
протягом річного циклу підготовки. 
В експерименті приймали участь 48 
спортсменів. Застосовано наступні 
тести: на техніку і влучність удару 
по воротах, на якість дриблінгу і 
спеціальну швидкість з атакою во-
ріт, на якість дриблінгу і спеціальну 
швидкість. Показано, що наведений 
перелік вправ є достатньо ефектив-
ним для визначення рівня технічної 
підготовленості футболістів. Вста-
новлено, що в структурі річного 
циклу підготовки специфічні засоби 
тестування є необхідним компонен-
том педагогічного контролю рівня 
технічної підготовленості футбо-
лістів. Рекомендується для опти-
мальної оцінки рівня технічної під-
готовленості футболістів відібрати 
вправи, які найбільш адекватно ві-
дображують рівень виконання кон-
кретних елементів техніки. Аналіз 
результатів тестування свідчить про 
наявність тенденцій до більш висо-
ких показників швидкісно-силової 
спрямованості у старшій групі, що, 
ймовірно, обумовлено віковими 
розбіжностями і більш високими по-
казниками фізичного розвитку.

Дорошенко Э.Ю., Шалфеев П.А. Тести-
рование в системе педагогического кон-
троля технической подготовленности 
футболистов. Рассмотрено применение 
тестирования для педагогического контроля 
технической подготовленности футболистов 
в течение годового цикла подготовки. В экс-
перименте принимали участие 48 спортсме-
нов. Применены следующие тесты: на техни-
ку и меткость удара по воротам, на качество 
дриблинга и специальную скорость с атакой 
ворот, на качество дриблинга и специаль-
ную скорость. Показано, что приведенный 
перечень упражнений является достаточно 
эффективным для определения уровня тех-
нической подготовленности футболистов. 
Установлено, что в структуре годового цикла 
подготовки специфические средства тестиро-
вания являются необходимым компонентом 
педагогического контроля уровня техниче-
ской подготовленности футболистов. Реко-
мендуется для оптимальной оценки уровня 
технической подготовленности футболистов 
выбирать упражнения, которые наиболее 
адекватно отображают уровень выполнения 
конкретных элементов техники. Анализ ре-
зультатов тестирования свидетельствует о 
наличии тенденций к более высоким показа-
телям скоростно-силовой направленности в 
старшей группе, что, вероятно, обусловлено 
возрастными расхождениями и высшими по-
казателями физического развития.

Doroshenko E.Iu., Shalfeev P.A. 
Testing in the pedagogical control of 
technical readiness of football 
player’s. Application of testing for 
pedagogical control of technical readiness 
of footballers during the annual cycle of 
preparation is considered. 48 sportsmen 
took part in an experiment. The followings 
tests are applied: on a technique and 
accuracy of blow to the gate, on quality 
of dribbling and special speed with the 
attack of gate, on quality of dribbling 
and special speed. It is rotined that the 
resulted list of exercises is effective 
enough for determination of level of 
technical readiness of footballers. It is 
set that in the structure of annual cycle of 
preparation specific facilities of testing are 
the necessary component of pedagogical 
control of level of technical readiness of 
footballers. It is recommended for the 
optimum estimation of level of technical 
readiness of footballers to choose 
exercises which represent the level of 
implementation of concrete elements of 
technique most adequately. The analysis 
of testing results testifies to the presence 
of tendencies to more high indexes 
speed-power to the orientation in a 
senior group, that, probably, contingently 
age-dependent divergences and higher 
indexes of physical development.

Ключові слова:
футбол, тренування, засоби, 
вправи, тестування, контроль, 
техніка, підготовленість.

футбол, тренировка, средства, упражне-
ния, тестирование, контроль, техника, по-
дготовленность.

football, training, facilities, exercises, 
testing, control, technique, readiness.

Вступ. 1

Сучасний футбол є спортом № 1 у світі. Ігри про-
відних клубних і збірних команд збирають численну 
аудиторію вболівальників на стадіонах, у екранів те-
левізійних приймачів і моніторів комп’ютерів під час 
онлайн-трансляцій. Це призводить до підвищення 
рівня конкурентної боротьби в офіційних змаганнях і 
вимагає подальшого вдосконалення системи багаторіч-
ної підготовки футболістів. Управління багаторічною 
підготовкою футболістів ґрунтується на низці чинни-
ків, які складають її структурну основу. Мова йде про 
планування, організацію, контроль, прогнозування, 
програмування, оцінку та аналіз показників, корекцію 
та прийняття управлінських рішень. Тестування є од-
ним з провідних чинників педагогічного контролю, від 
якості проведення якого в значному ступені залежить 
подальше вдосконалення однієї або іншої сторони під-
готовленості в футболі: технічної, тактичної, фізичної, 
психологічної та ін. Не принижуючи значення інших 
сторін підготовленості та розуміючи необхідність 
комплексних підходів до вирішення проблемних мо-
ментів тестування в системі педагогічного контролю за 
рівнем підготовленості футболістів, вважаємо що саме 
технічна підготовка в найбільшому ступені детермінує 
якість процесу багаторічної підготовки. 
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Проблеми багаторічної підготовки в спортивних 
іграх неодноразово розглядались в науковій і методич-
ній літературі на рівні кандидатських і докторських 
дисертаційних досліджень, монографій та ін. [6, 9, 
12, 14, 15]. Ґрунтовно і детально розглянуто питання 
педагогічного контролю технічної підготовленості 
футболістів як у процесі багаторічної підготовки, так 
і в різних структурних утвореннях річного циклу під-
готовки в роботах [1, 2, 5, 7, 8]. Авторами цих дослі-
джень показано, що вправи тестування є невід’ємним 
компонентом різних видів педагогічного контролю. 
Проведення тестування рівня технічної підготовле-
ності в процесі багаторічної підготовки футболістів 
може використовуватись як допоміжний засіб оцін-
ки ефективності техніко-тактичних дій футболістів у 
навчально-тренувальній і змагальній діяльності [3, 4, 
10, 11]. Це стосується футболістів різного віку, квалі-
фікації та спортивної спеціалізації (ігрового амплуа) 
– воротар, захисник, півзахисник, нападник [13, 16]. 

Окремої уваги заслуговують питання кількості 
проведення тестувань в річному циклі підготовки або 
в його структурних утворення (мезоциклах, мікроци-
клах) різної спрямованості та відповідності етапам 
підготовки і питання обґрунтування і відбору вправ, 
які найбільш адекватно дозволяють відобразити рі-
вень технічної підготовленості футболістів. 
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Хоча більшість питань із застосування вправ тес-
тування в процесі педагогічного контролю технічної 
підготовленості футболістів практично вирішена, 
в сучасній науковій проблематиці залишається ряд 
остаточно невирішених питань, пов’язаних із кількіс-
тю проведення тестувань в річному періоді підготов-
ки, методичними особливостями застосування і від-
бору вправ тестування для адекватної оцінки різних 
елементів техніки футболу та ін. 

Дослідження виконано у відповідності до пла-
ну науково-дослідної роботи кафедри спортивних 
ігор Національного університету фізичного вихован-
ня та спорту України (Київ) і є частиною науково-
дослідної роботи, яка проводиться згідно Зведеного 
плану науково-дослідної роботи в галузі фізичної 
культури і спорту на 2011 – 2015 роки за темою 2.4. 
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації учбово-
тренувального процесу в ігрових видах спорту». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – експериментальне вивчення 

практичного застосування вправ тестування для ви-
значення рівня технічної підготовленості футболістів 
протягом річного циклу підготовки. 

Об’єкт дослідження – засоби тестування техніч-
ної підготовленості в системі педагогічного контролю 
футболістів.

Предмет дослідження – методичні принципи та 
особливості застосування засобів тестування техніч-
ної підготовленості в системі педагогічного контролю 
футболістів протягом річного циклу підготовки. 

Методи дослідження: 1) аналіз наукової та мето-
дичної літератури; 2) педагогічні спостереження; 3) 
узагальнення передового педагогічного досвіду; 4) 
тестування технічної підготовленості; 5) методи мате-
матичної статистики.

Експериментальні дослідження проведені на базі 
старших вікових груп дитячо-юнацької спортивної 
школи футбольного клубу «Металург» (Запоріжжя) 

– U-17 (1995 рік народження) i U-16 (1996 рік наро-
дження). Чисельність контингенту – 48 футболістів.

Результати дослідження. 
Для визначення рівня технічної підготовленості 

футболістів ДЮСШ ФК «Металург» (Запоріжжя) за-
стосовано наступні тести:
1) тест № 1 на техніку і влучність удару по воротах 

(рис. 1). Вправа виконується наступним чином: гра-
вець виконує удари по м’ячу (жонглювання, м’яч не 
торкається поверхні поля), пересуваючись вперед 
на відстань 15 метрів і виконує удар по воротах із 
сектору перед карним майданчиком. Відлік часу по-
чинається за сигналом тренера і закінчується в мо-
мент удару по воротах. За попадання м’ячем у певні 
сектори воріт нараховуються бали (2 бали – центр 
воріт, 3 бали – правий або лівий кут воріт, 1 бал – 
штанга або перекладина). 

2) тест на якість дриблінгу і спеціальну швидкість з 
атакою воріт (рис.2). Вправа виконується наступним 
чином: гравець виконує дриблінг з м’ячем від цен-
тральної лінії на відстань 10 метрів, виконує дри-
блінг між 5 стойками, що розташовані на відстані 4 
метри одна від іншої (загальна відстань – 20 метрів) 
і виконує удар по воротах з сектору перед карним 
майданчиком. Вправа виконується окремо правою 
та лівою ногами.

3) тест на якість дриблінгу і спеціальну швидкість 
(рис. 3). Вправа виконується наступним чином (від-
стань 30 метрів): гравець підкидує м’яч догори (не 
нижче 2 метрів), зупиняє м’яч і починає дриблінг 
прямою лінією (14 метрів), продовжує дриблінг між 
5 стойками, що розташовані на відстані 1,5 метри 
одна від іншої (всього 6 метрів) і завершує вправу 
дриблінгом прямою (всього 10 метрів). 

В таблиці 1 наведено показники тестування тех-
нічної підготовленості футболістів старших вікових 
груп ДЮСШ ФК «Металург» (Запоріжжя). 

Рис. 1. Схема виконання тесту на техніку і влучність удару по воротах
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Аналіз показників тестування дозволяє конста-
тувати, що за швидкістю виконання технічних дій 
з м’ячем більш високі результати мають футболіс-
ти групи підготовки U-17, що обумовлено віковою 
різницею та більш високим рівнем розвитку рухових 
здібностей. Показники влучності, що більшою 
мірою детерміновані координаційними здібностями 
і психомоторними якостями футболістів, мають 
наступний розподіл: за показниками тесту № 2 більш 
високі показники зафіксовані у групи підготовки U-16, 
за показниками тесту № 3 більш високі показники 
зафіксовані у групи підготовки U-17 (розбіжність 
показників статистично недостовірна). Окремої 
уваги заслуговує практична відсутність розбіжностей 
в показниках виконання тесту № 2 правою та 
лівою ногами в групах підготовки, що свідчить про 
спрямованість навчально-тренувального процесу на 
гармонійний розвиток виконання елементів техніки 
футболу. 

За показниками тестів тренерсько-викладацький та 
адміністративний склад дитячо-юнацької спортивної 
школи футбольного клубу «Металург» (Запоріжжя) 
має змогу визначити рівень технічної підготовленості 
футболістів груп підготовки U-17 (1995 рік народження) 
і U-16 (1996 рік народження), проаналізувати 
відповідність параметрів технічної підготовленості 
віковим нормам, провести порівняльний аналіз 
показників рівня технічної підготовленості, внести 
необхідні корективи в навчально-тренувальний 
процес і змагальну діяльність. 

Висновки. 
1. Тестування рівня технічної підготовленості є 

необхідним елементом педагогічного контролю 
за розвитком технічних навичок футболістів на 
всіх етапах багаторічної підготовки. Звичайною 
є практика проведення тестування після або 
наприкінці структурних утворень річного циклу 
підготовки (загально- або спеціально-підготовчий, 

Рис. 2. Схема виконання тесту на якість дриблінгу і спеціальну швидкість з атакою воріт

Рис. 3. Схема виконання тесту на якість дриблінгу і спеціальну швидкість

Таблиця 1
Показники тестування рівня технічної підготовленості футболістів,сек (Х+х)

Групи / Тести Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3Права нога Ліва нога
U-17 5,52+0,19 6,12+0,09* 6,15+0,13® 7,39+0,15∂
U-16 6,09+0,22 6,74+0,11** 6,76+0,17®® 7,44+0,1∂∂

Примітки:
* – середній бал за влучність: 2,86; ** – середній бал за влучність: 3,71;
® – середній бал за влучність: 2,86; ®® – середній бал за влучність: 3,14;
∂ – середній бал за влучність: 2,71; ∂∂ – середній бал за влучність: 2,36.

 

Старт14 м6 м10 м Фініш
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етап, що підводить до змагань, змагальний і 
відновлювально-реабілітаційний етапи). Досить 
поширеною є практика проведення тестувань після 
циклу тематичних занять, спрямованих на вивчення 
або вдосконалення конкретних технічних елементів. 

2. Для оптимальної оцінки рівня технічної 
підготовленості футболістів у процесі тестування 
необхідно відібрати вправи або комплекс вправ, 
які найбільш адекватно відображують рівень 
виконання конкретних елементів техніки. 
Процедуру тестування необхідно розглядати як 
допоміжний компонент системи педагогічного 
контролю технічної підготовленості футболістів у 
процесі багаторічної підготовки, який має високу 
інформативність і практичну значущість, дозволяє 
більш детально і точно визначити поточний рівень 
виконання конкретних елементів техніки. 

3. Педагогічний аналіз результатів тестування рівня 
технічної підготовленості футболістів ДЮСШ ФК 

«Металург» (Запоріжжя) свідчить про наявність 
тенденцій до більш високих показників швидкісно-
силової спрямованості у групи підготовки 
U-17 порівняно з групою підготовки U-16, що, 
ймовірно, обумовлено віковими розбіжностями і 
більш високими показниками фізичного розвитку. 
Влучність виконання технічних дій, що більшою 
мірою детермінована координаційними здібностями 
футболістів, не має визначеної тенденції: за 
показниками тесту № 2 більш високі показники у 
футболістів групи підготовки U-16, за показниками 
тесту № 3 більш високі показники у футболістів 
групи підготовки U-17.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі 
ґрунтуються на необхідності вивчення процедури 
тестування і визначення її методичних особливостей 
в структурі педагогічного контролю інших напрямів 
підготовленості футболістів у процесі багаторічної 
підготовки: фізичної, тактичної, інтегральної та ін.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури в інформаційно-освітньому просторі 

Драгнєв Ю. В. 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Зазначено, що реформування ви-
щої освіти є об’єктивною необхід-
ністю сьогодення. Зазначено, що 
освітня система України не повніс-
тю відповідає новим вимогам ін-
формаційного суспільства. Визна-
чено, що оптимізація професійної 
підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури повинна харак-
теризуватися вибором найсприят-
ливішого варіанту умов та засобів 
навчання. Встановлено, що пере-
ходи в межах одного інформацій-
ного простору мають вплив на про-
фесійний розвиток майбутнього 
вчителя упродовж його навчання. 
Виділено наступні умови оптиміза-
ції професійної підготовки вчителя: 
системне використання активних 
та інтерактивних методів; залучен-
ня до наукової роботи; підвищення 
ролі застосування інформаційно-
комунікаційних технологій в на-
вчальному процесі. Рекомендуєть-
ся узгодження змісту навчального 
плану підготовки вчителів фізичної 
культури з програмами підготовки 
європейських країн і уніфікація їх в 
межах України.

Драгнев Ю. В. Оптимизация профессио-
нальной подготовки будущего учителя 
физической культуры в информационно-
образовательном пространстве. Отмече-
но, что реформирование высшего образова-
ния является объективной необходимостью. 
Отмечено, что образовательная система 
Украины не полностью отвечает новым 
требованиям информационного общества. 
Определено, что оптимизация профессио-
нальной подготовки будущего учителя физи-
ческой культуры должна характеризоваться 
выбором самого благоприятного варианта 
условий и средств обучения. Установлено, 
что переходы в пределах одного информа-
ционного пространства имеют влияние на 
профессиональное развитие будущего учи-
теля на протяжении его учебы. Выделены 
следующие условия оптимизации профес-
сиональной подготовки учителя: системное 
использование активных и интерактивных 
методов; привлечение к научной работе; 
повышение роли информационно коммуни-
кационных технологий в учебном процессе. 
Рекомендуется согласование содержания 
учебного плана подготовки учителей физи-
ческой культуры с программами подготовки 
европейских стран и унификация их в пре-
делах Украины.

Dragnev Y. V. Optimization of 
professional preparation of future 
teacher of physical culture in 
informatively-educational space. It is 
marked that reformation of higher education 
is an objective necessity. It is marked that 
the educational system of Ukraine answers 
the new requirements of informative society 
not fully. It is certain that optimization of 
professional education of future teacher 
of physical culture must be characterized 
the choice of the most favourable variant 
of terms and teaching facilities. It is set 
that transitions within the limits of one 
informative space have an influence on 
professional development of future teacher 
during his studies. The followings terms 
of optimization of professional education 
of teacher are selected: system use of 
active and interactive methods; bringing 
in to the advanced study; the increase 
of role is informative of communication 
technologies in an educational process. 
The concordance of maintenance of 
curriculum of education of teachers of 
physical culture with the programs of 
education of the European countries and 
standardization is recommended them 
within the limits of Ukraine.

Ключові слова:
оптимізація, професійний, інфор-
маційний, освітній, простір, вчи-
тель, фізична, культура.
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ционный, образовательный, пространство, 
учитель, физическая, культура.

optimization, professional, informative, 
educational, space, teacher, physical, 
culture.

Вступ. 1

Сучасна оптимізація професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури передбачає 
корекцію освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
освітньо-професійної програми, навчальних планів; 
відповідність диплома європейським стандартам 
освіти, використання оптимальних форм і методів 
у навчальному процес, у тому числі інформаційних 
технологій тощо. До оптимізації професійної під-
готовки віднесемо корекцію навчальної діяльності, 
навчально-матеріальних умов, аналіз результатів на-
вчальної діяльності, інтеграцію навчальної та науко-
вої роботи. Виходячи з цього способом оптимізації 
навчання повинна виступати конкретна діяльність 
професорсько-викладацького складу і студентів, зорі-
єнтована на оновлення технології навчання та засво-
єння знань, що характеризується цілісним процесом, 
який складається із сукупності способів вибору опти-
мальних варіантів форм, методів, засобів, завдань 
тощо.

Освітні технології, як використовуються в 
інформаційно-освітньому просторі, повинні бути 
спрямовані на оптимізацію професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури.

Питання інформаційної безпеки України, концеп-
туальні засади розвитку педагогічної освіти Укра-
їни та її інтеграції в європейський освітній простір 

© Драгнєв Ю. В., 2012

розглянуто в представлених нормативно-правових 
документах. Розгляду педагогічних засобів розви-
тку інформаційно-педагогічної культури викладача 
педагогічного коледжу в єдиному інформаційно-
му просторі, понятійного визначення оптимізації 
процесу навчання, педагогічних умов модернізації 
природничо-наукової освіти педагогічного коледжу 
в єдиному інформаційному просторі, інформаційно-
освітнього середовища сучасного університету, шля-
хів оптимізації професійної підготовки майбутніх 
вчителів фізичної культури в умовах розвитку су-
часної освіти в Україні, організаційно-педагогічних 
основ проектування інформаційного простору в пе-
дагогічному ВНЗ присвячено значна кількість праць 
[1-6]. Разом з тим залишається недостатньо вивченою 
проблема оптимізації професійної підготовки май-
бутнього вчителя фізичної культури в інформаційно-
освітньому просторі. 

Стаття виконана в руслі досліджуваної в Інститу-
ті фізичного виховання і спорту Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка теми 
„Теорія і методика застосування інформаційних тех-
нологій у професійній підготовці майбутніх фахівців 
з фізичної культури і основ здоров’я в умовах непе-
рервної освіти” (Державний реєстраційний номер 
0110U000756).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті полягає в тому, щоб розглянути 
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оптимізацію професійної підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури в інформаційно-освітньому 
просторі. 

Результати дослідження. 
Оптимізація професійної підготовки майбутньо-

го вчителя фізичної культури повинна визначатися у 
вищій фізкультурній освіті вибором найкращого, най-
сприятливішого варіанту з безлічі можливих умов, за-
собів, дій тощо. Якщо оптимізацію розглядати через 
призму навчального процесу, то вона буде характери-
зуватися вибором такої методики, яка буде забезпечу-
вати досягнення якнайкращих результатів при міні-
мальних витратах часу і зусиль викладача і студентів.

На думку А. Кузьмінського та В. Омеляненко опти-
мізація процесу навчання (від лат. optimus – найкра-
щий, найзручніший) – процес створення найбільш 
сприятливих умов (добір методів, засобів навчання, 
забезпечення санітарно-гігієнічних умов, емоційних 
чинників тощо) для отримання бажаних результатів 
без додаткових витрат часу і фізичних зусиль [http://
pidruchniki.com.ua/pedagogika/slovnik_pedagogichnih_
terminiv].

О. Тимошенко виділяє наступні шляхи оптимізації 
професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної 
культури: організація професійної підготовки на ад-
міністративному і навчальному рівнях (постановка 
цілей, розробка програм управління; впровадження 
кредитно-модульної технології в навчальний процес, 
проведення різних видів практик, спортивно-масових 
і фізкультурно-оздоровчих заходів); узгодження зміс-
ту навчального плану підготовки вчителів фізичної 
культури з програмами підготовки європейських 
країн і уніфікація їх в межах України; використання 
між предметних внутрішньо предметних зв’язків (за 
рахунок створення інтегрованих курсів); застосуван-
ня навчально-методичних комплексів (навчальні про-
грами, посібники, діагностичні засоби оцінювання 
знань, умінь і навичок); організація самостійної ро-
боти студентської молоді (створення належних умов 
(наявність комп’ютерних технологій, можливість 
виходу в Інтернет), створення електронних підруч-
ників, навчально-методичних карток); включення в 
практичну частину занять завдань для формування 
професійно-технологічної компетентності майбут-
ніх фахівців [http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
PPMB/texts/2008-09/08tovmeu.pdf].

Реформування вищої освіти є об’єктивною необ-
хідністю сьогодення, але освітня система України не 
повністю відповідає новим вимогам інформаційно-
го суспільства. Зараз євроінтеграційні процеси ви-
значають необхідність теоретико-методологічного 
усвідомлення проблем європейського інформаційно-
освітнього простору, а також можливостей поєднан-
ня українського інформаційно-освітнього простору з 
європейським.

У Концептуальних засадах розвитку педаго-
гічної освіти України та її інтеграції в європей-
ський освітній простір вказується, що формування 

інформаційно-технологічного суспільства, докорінні 
зміни в соціально-економічному, духовному розвитку 
держави потребують підготовки вчителя нової гене-
рації. Реалізація цього стратегічного завдання зумов-
лена також глибинними змінами в системі й структурі 
загальної середньої освіти та необхідністю інтеграції 
національної освіти в європейський освітній простір. 
Це вимагає визначення концептуальних довгостро-
кових стратегій щодо подальшого вдосконалення та 
розвитку педагогічної освіти [http://www.mon.gov.ua/
main.php?query=education/higher]. З цього приводу 
слід наголосити, що у Законі України «Про інформа-
ційну безпеку України» Розділ І. Загальні положення 
(ст. 2. Основні поняття і терміни, використані в цьому 
Законі) подається визначення поняття світовий інфор-
маційний простір – визначене міжнародним співтова-
риством, введене до міжнародно-правових документів 
поняття, що означає сферу (об’ємний простір), у якій 
відбувається інформаційна діяльність людства, впо-
рядкована, як правило, міжнародними конвенціями і 
договорами [http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.
php3?b=20&c=537]. Таке визначення, представлене у 
Законі України «Про інформаційну безпеку України» 
дає можливість правильного орієнтування в понятій-
ному середовищі інших понять «світовий інформацій-
ний простір». 

Українська дослідниця інформаційно-освітнього 
середовища сучасного університету Л. Панченко вка-
зує, що «інформаційний простір не рівнозначний ін-
формаційному середовищу: існуючи в одному і тому 
ж інформаційному просторі, індивід може переходи-
ти з одного інформаційного середовища в інше, на-
приклад, при зміні професії, роду занять, захоплень, 
переходу на новий ступінь навчання. Усі ці переходи 
здійснюються в межах одного інформаційного про-
стору. Людина одночасно може знаходитися в різних 
інформаційних середовищах, наприклад, в інформа-
ційному середовищі вузу, в інформаційному серед-
овищі віртуальної реальності (спілкування в мережі 
Інтернет, комп’ютерні ігри). І хоча ці середовища іно-
ді дуже різнорідні, індивідом вони сприймаються як 
щось єдине» [5, с. 57 – 58]. Ми погоджуємося з до-
слідницею Л. Панченко, що існуючи в одному і тому 
ж інформаційному просторі індивід може переходити 
з одного інформаційного середовища в інше. Але слід 
вказати, що переходи, які здійснюються в межах одно-
го інформаційного простору, мають певний вплив на 
професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури упродовж його навчання. 

Також слід зазначити, що у Законі України «Про 
інформаційну безпеку України» Розділ І. Загальні по-
ложення (ст. 6. Національний інформаційний простір 
України) вказано, що об’єктами національного інфор-
маційного простору є інформаційна продукція в усіх її 
різновидах, включаючи твори літератури і мистецтва, 
наукові праці, публічні виступи, використані в інфор-
маційній діяльності, національні інформаційні ресур-
си, інформаційні послуги, організаційні та майнові 
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функціональні елементи інформаційної інфраструк-
тури, забезпечення комп’ютерної та інформаційної 
грамотності населення, насамперед шляхом ство-
рення системи освіти, орієнтованої на використання 
новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої осо-
бистості [http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.
php3?b=20&c=537].

Н. Кіндрат доводить, що реалізація нової парадиг-
ми – «навчання крізь усе життя» (ЮНЕСКО), розвиток 
інформаційних технологій, становлення глобального 
інформаційно-педагогічного простору, підвищення 
рівня науковідчої компетентності – припускають змі-
ни в змісті і технологіях підготовки викладачів вищої 
професійної школи [3]. Слід вказати, що важливою 
умовою розвитку системи неперервної освіти повинні 
бути інформаційні технології навчання (дистанційне 
навчання, проектні методи навчання, а також зарубіж-
не стажування).

Російські дослідниці Н. Лінкіна та О. Торіна, ви-
вчаючи педагогічні умови модернізації природничо-
науково освіти педагогічного коледжу в єдиному 
інформаційному просторі, а також організаційно-
педагогічні основи проектування інформаційного 
простору в педагогічному ВНЗ мають певні судження. 
Н. Лінкіна, говорить, що …з появою інформаційних 
технологій природничо-наукова освіта має потребу 
в …. модернізації, оскільки з’являються можливості 
доступу до видалених баз знань, інформаційних да-
них ресурсів. Одним з напрямів модернізації змісту 
природничо-наукової освіти є інформатизація освіти, 
у тому числі і середнього спеціального. Вітчизняна і 
світова практика інформатизації дозволяє нам виді-
лити наступні взаємозв’язані і взаємозалежні напря-
ми модернізації природничо-наукової освіти в регіо-
нальних педагогічних коледжах, що входять до складу 
університетських комплексів, університетських 
округів і що використовують їх інформаційну базу: 
єдине ведення ролі інформаційно-комунікаційних 
технологій в рамках загальної філософії і методоло-
гії освіти; проектування і моніторинг розвитку ін-
формаційного простору освіти на всіх рівнях, систе-
ма ресурсних центрів, у тому числі і в регіональному 
педагогічному коледжі; нормативна база в аспектах, 
істотних з погляду інформатизації (оплата праці ко-
ординаторів ІКТ, спільно працюючих вчителів і дис-
танційних (мережевих) методистів, передача техніки, 
зокрема для індивідуальної науково-методичної ро-
боти вчителя і так далі; технічна база – комп’ютери, 
інше устаткування ІКТ (від фотоапарата до радіомі-
крофону), матеріальна і організаційна інфраструкту-
ра (приміщення, меблі, організація доступу і інше), 

технологічна підтримка (сервіс, витратні матеріали); 
телекомунікації (супутникові і інші канали зв’язку); 
інформаційні ресурси (програмне забезпечення, до-
відкові інформаційні масиви в Інтернеті тощо); кадри 
– підбір координаторів інформаційних технологій, 
методистів мережі Інтернет, методична підтримка, 
підвищення кваліфікації, перепідготовка, підготов-
ка, формування неформальних співтовариств [4]. 
Ми погоджуємося з дослідницею Н. Лінкіною, що 
одним з напрямів модернізації змісту природничо-
наукової освіти є інформатизація освіти, тому, що це 
також стосується оптимізації професійної підготов-
ки майбутнього вчителя фізичної культури. На дум-
ку О. Торіної поняття «інформаційно-технологічне 
середовище» в застосуванні до конкретної освітньої 
установи, де власне і відбувається освітній процес 
як цілеспрямоване навчання і виховання на користь 
особистості, суспільства, держави, не зовсім вдало. 
В даному випадку новий зміст, що припускає комп-
лекс глибоких змін всієї роботи освітньої установи, 
точніше відображає поняття «інформаційний про-
стір». Це поняття носить універсальний характер 
і, враховуючи загальні завдання освіти, органічно 
переходить на наступні рівні: регіон, країна, світо-
ва спільнота [6]. Приведені російськими дослідни-
цями Н. Лінкіна та О. Торіна судження мають певну 
роль в усвідомленні умов оптимізації професійної 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культу-
ри в інформаційно-освітньому просторі, до яких 
ми віднесемо: системне використання активних та 
інтерактивних методів; залучення майбутніх учите-
лів фізичної культури до науково-дослідної роботи 
у процесі навчання; підвищення ролі застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій в навчаль-
ному процесі тощо.

Висновки. 
Розглянувши оптимізацію професійної підго-

товки майбутнього вчителя фізичної культури в 
інформаційно-освітньому просторі ми з’ясували, що 
реформування вищої освіти є об’єктивною необхід-
ністю сьогодення, але освітня система України не 
повністю відповідає новим вимогам інформаційного 
суспільства. Визначили, що оптимізація професійної 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури 
повинна характеризуватися вибором найсприятливі-
шого варіанту умов та засобів навчання.

У перспективі планується приділити увагу дослі-
дженню впливу інформаційного освітнього простору 
на процес професійного розвитку майбутнього вчите-
ля фізичної культури.
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Вплив ігрової діяльності  
на психофізичний розвиток дорослих сліпих

Кемкіна В.І.
Запорізький національний технічний університет

Анотації:
Розглянуто проблему корекції рухової 
сфери дорослих сліпих засобами ігро-
вої діяльності. У дослідженні вико-
ристані обґрунтування педагогічних 
умов корекції рухової сфери дорос-
лих з набутою сліпотою. З метою ви-
вчення практики корекційної роботи 
з дорослими сліпими та її ефектив-
ності було використано методи спо-
стереження та тестування. Визна-
чення ефективності розроблених 
педагогічних умов корекції рухової 
сфери дорослих з набутою сліпотою 
засобами ігрової діяльності забез-
печувалось методом педагогічного 
експерименту. Кількісний і якісний 
аналіз отриманих емпіричних даних 
було проведено методами матема-
тичної статистики. В роботі наведено 
теоретико-методичне узагальнення і 
нове вирішення наукової проблеми ко-
рекції рухової сфери дорослих сліпих 
віком 22-35 років засобами ігрової ді-
яльності, що виявляється в науковому 
обґрунтуванні комплексу педагогічних 
умов корекції рухової сфери дорос-
лих осіб з набутою сліпотою засоба-
ми ігрової діяльності. Доведено, що 
систематичне використання засобів 
рухової діяльності розширює рухові 
можливості тих, хто нею займаєть-
ся; забезпечує повноцінне засвоєння 
життєво важливих рухів, розвиток 
рухових здібностей і здатність до орі-
єнтування у просторі.

Кемкина В.И. Влияние игровой деятель-
ности на психофизическое развитие взрос-
лых слепых. Рассмотрена проблема коррек-
ции двигательной сферы взрослых слепых 
средствами игровой деятельности. В исследо-
вании использованы обоснования педагогиче-
ских условий коррекции двигательной сферы 
взрослых с приобретенной слепотой. С целью 
изучения практики коррекционной работы с 
взрослыми слепыми и ее эффективности были 
использованы методы наблюдения и тестиро-
вания. Определения эффективности разра-
ботанных педагогических условий коррекции 
двигательной сферы взрослых с приобретен-
ной слепотой средствами игровой деятельно-
сти обеспечивались методом педагогического 
эксперимента. Количественный и качествен-
ный анализ полученных эмпирических данных 
было проведено методами математической 
статистики. В работе представлены теоретико-
методическое обобщение и новое решение 
научной проблемы коррекции двигательной 
сферы взрослых слепых возрасте 22-35 лет 
средствами игровой деятельности, что прояв-
ляется в научном обосновании комплекса пе-
дагогических условий коррекции двигательной 
сферы взрослых лиц с приобретенной слепотой 
средствами игровой деятельности. Доказано, 
что систематическое использование средств 
двигательной деятельности расширяет двига-
тельные возможности тех, кто ею занимается, 
обеспечивает полноценное усвоение жизненно 
важных движений, развитие двигательных спо-
собностей и способности к ориентированию в 
пространстве.

Kemkina V.I. Influence of play on 
the psycho-physical development 
of the adult blind. The problem of 
correction of the motor areas of adults 
blind tools of the game. The study used 
grounds teaching conditions correct 
motor areas of adults with acquired 
blindness. To study the practice of 
correctional work with adult blind 
and its effectiveness has been used 
methods of observation and testing. 
Determination of the effectiveness of 
the developed pedagogical conditions 
of correction of the motor areas of 
adults with acquired blindness means 
game activities was provided by 
pedagogical experiment. Quantitative 
and qualitative analysis of empirical 
data was carried out by methods of 
mathematical statistics. This paper 
provides theoretical and methodological 
generalizations and scientific problem 
solving new correction motor areas of 
adults aged 22-35 years blind means 
playing activity that appears in the 
scientific substantiation of the complex 
pedagogical conditions of correction of 
the motor areas of adults with acquired 
blindness means game activities. It is 
shown that the systematic use of motor 
activity enhances mobility of those who 
engaged in it, and provides a complete 
assimilation of vital movements, the 
development of motor skills and ability 
to orientation in space.

Ключові слова:
корекція, компенсація, педагогічний, 
процес, голбол, психофізичні, можли-
вості.

коррекция, компенсация, педагогический, про-
цесс, голбол, психофизические, возможности.

correction, compensation, pedagogical, 
process, goalball, psycho-physical, 
abilities.

Вступ.1

Важливим завданням України як європейської і де-
мократичної держави є створення умов для повноцінної 
самореалізації й життєдіяльності своїх громадян. Люди 
з особливими потребами, в силу обмежених можливос-
тей, потребують особливої уваги і підтримки з боку 
суспільства. Саме ставлення до найменш соціально 
захищених верств населення завжди було свідоцтвом 
цивілізованості суспільства і держави. Зважаючи на це, 
Конституція та закони України, ратифіковані міжна-
родні нормативно-правові акти, що визначають права 
людини, спрямовані на створення правових, соціально-
економічних та освітніх умов для інтеграції у суспіль-
ство дорослих і дітей з особливостями фізичного та 
розумового розвитку. Практична реалізація зазначених 
завдань визначена у концепції «Спеціальна освіта осіб 
з фізичними та психічними вадами в Україні на най-
ближчі роки та на перспективу». 

Доведено, що систематичне використання засобів 
рухової діяльності розширює рухові можливості тих, 
хто нею займається; забезпечує повноцінне засвоєння 
життєво важливих рухів, розвиток рухових здібностей і 
здатність до орієнтування у просторі. Поряд з цим рухова 
активність сприяє формуванню в осіб з особливими по-
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требами цілого комплексу морально-вольових якостей, 
зокрема, дисциплінованості, організованості, ініціатив-
ності, рішучості, сміливості, наполегливості, витримки, 
стійкості, цілеспрямованості, здорового суперництва 
(Н.Г. Байкіна, М.С.Бесарабов, І.М.Ляхова) тощо. 

Корекції рухових порушень сприяє ігрова діяль-
ність, яка є важливим напрямком корекційно-виховної 
роботи (М.І. Земцова, Л.І. Солнцева та ін.). Однак 
наукові розробки вчених зосереджені переважно на 
корекційно-педагогічній роботі з особами, які мають 
вади зору, дошкільного і шкільного віку. Особливості 
корекції порушень рухової сфери у дорослих з набу-
тою сліпотою не були предметом спеціальних науко-
вих досліджень, не визначено також роль у цьому про-
цесі ігрової діяльності.

Тема дослідження входить до плану науково-
дослідних робіт Запорізького національного універ-
ситету “Соціальна реабілітація та інтеграція інвалідів 
у паралімпійський спорт” (№ державної реєстрації 
0103U000724). Тема дослідження затверджена на засі-
данні науково-технічної ради Запорізького національ-
ного університету (протокол № 5 від 9 грудня 2003 
року) та узгоджена в Раді з координації наукових до-
сліджень у галузі педагогіки та психології при АПН 
України (протокол № 7 від 14.06.2005 р.).
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Автором досліджувалась корекція рухової сфери до-

рослих з набутою сліпотою засобами ігрової діяльності.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: визначити та обґрунтувати педаго-

гічні умови корекції рухової сфери дорослих осіб з на-
бутою сліпотою засобами ігрової діяльності та переві-
рити їх ефективність.

Завдання роботи:
1. Схарактеризувати організаційно-педагогічні та 

дидактичні особливості корекційної роботи з розви-
тку рухової сфери дорослих з набутою сліпотою.

2. Виявити функціональні особливості стану ор-
ганізму дорослих сліпих і рівень розвитку їх рухових 
якостей та ігрових дій.

Матеріал і методи: З метою визначення вихідних 
положень дослідження, його науково-термінологічного 
апарату, обґрунтування педагогічних умов корекції 
рухової сфери дорослих з набутою сліпотою викорис-
товувався метод аналізу й узагальнення літературних 
джерел, навчально-методичних і нормативних матері-
алів. З метою вивчення практики корекційної роботи 
з дорослими сліпими та її ефективності було вико-
ристано методи спостереження та тестування. Визна-
чення ефективності розроблених педагогічних умов 
корекції рухової сфери дорослих з набутою сліпотою 
засобами ігрової діяльності забезпечувалось методом 
педагогічного експерименту. Кількісний і якісний 
аналіз отриманих емпіричних даних було проведено 
методами математичної статистики. 

Результати дослідження.
Проблема ставлення до людей з особливими по-

требами в суспільстві має значення для цілого комп-
лексу соціальних рішень. Забезпечення для інвалідів 
зору повноцінної інтеграції в сучасне суспільство є 
важливою умовою гуманізації суспільства, його роз-
витку і функціонування на демократичних засадах. 
Інтеграція в суспільство для осліплих в дорослому 
віці зумовлена реорганізацією їх всієї життєдіяльнос-
ті. Аналіз наукових і науково-літературних джерел 
в галузі корекційної педагогіки виявив, що вивчено 
особливості функціонування різних систем організму 
сліпих; вплив фізичних навантажень на функції зо-
рового аналізатора визначався. Доведено корекційне 
значення різноманітних фізичних вправ для фізич-
ного розвитку осіб з утратою зору для їх адаптації в 
суспільство вивчалося; роль рухової активності осіб з 
вадами зору координації рухів і орієнтації в просторі.

Виключення зору із системи аналізаторів дорослих 
сліпих суттєво впливає на процес їхнього психофізич-
ного, психологічного і соціального розвитку. Уражен-
ня зору позначається на свободі і довільності пере-
міщення сліпого в просторі, упевненості його рухів, 
часу їх формування. Опосередковано воно впливає на 
стан пам’яті, мислення та інших пізнавальних проце-
сів. Невпевненість у рухових діях та їх наслідки не-
гативно позначаться на самооцінці дорослих сліпих, 
інтенсивності характеру спілкування з оточуючими, 
інтеграції в процеси суспільної взаємодії і співпраці. 
Утрата зору в дорослому віці призводить до функці-
онування всього організму в стані постійного стресу, 

що відбивається на стані серцево-судинної системи, 
фізичної працездатності, психомоторних функціях і 
швидкісно-силових якостях. Проте, корекція рухової 
сфери дорослих сліпих із застосуванням спеціальних 
методик, спрямованих на використання всієї системи 
збережених аналізаторів, дозволяє компенсувати на-
слідки набутого порушення в усіх сферах діяльності.

У фізичному вихованні і зокрема адаптивному фі-
зичному вихованні, значна увага повинна приділятися 
дозуванню фізичних навантажень. У роботі з особа-
ми, в яких відсутній зір, при дозуванні фізичних вправ 
треба бути особливо обережними і враховувати стан 
їхньої кардіореспіраторної системи, яка швидко реа-
гує на фізичне навантаження. 

При вивченні наступного завдання дослідження не 
було виявлено, що у фазі підвищеної фізичної працез-
датності в дорослих сліпих ЧСС збільшується на 41%; 
на 12% підіймається систолічний і на 4% знижується 
діастолічний тиск. На стадії початкового зниження 
працездатності в них відмічено подальше підвищен-
ня частоти серцевих скорочень, систолічного тиску і 
зниження діастолічного тиску, що засвідчує позитив-
ну реакцію серцево-судинної системи на фізичне на-
вантаження. 

Порушення зору в дорослих супроводжується зни-
женням моторної активності. Найбільше її зниження 
спостерігається в сліпих з гостротою зору 0,01 – 0,02. 
Виявлена зворотна залежність між віком, в якому від-
булося порушення зору, і моторною активністю. Не-
гативний вплив на моторну активність має наявність 
асиметрії гостроти зору. В осіб з асиметрією гостро-
ти зору або сліпотою одного ока моторна активність 
погіршується в 1,5-2,7 рази щодо норми. Виражений 
прояв функціональної асиметрії характерний при 
сліпоті або переважному зниженні гостроти зору на 
правому оці. Статистично достовірних відмінностей 
за показниками моторної активності та її функціо-
нальної асиметрії між групою сліпих, що мають рівну 
гостроту зору обома очима, і групою зрячих осіб не 
було виявлено. 

Для вивчення рівня розвитку рухових якостей до-
рослих сліпих нами був проведений комплекс тестів; 
до якого входило ведення м’яча 2*15 м(с); кількість 
катань в присяді за 30 с. у стінку; ловля голбольно-
го м’яча (кількість повторень); катання голбольного 
м’яча з кидком до воріт (кількість повторень за 1 хв.); 
біг на 20 м. із положення високого старту, човниковий 
біг 3*10 м. з двома поворотами; стрибок у висоту, у 
довжину, з місця, тощо.

На підставі вивчення і аналізу наукових дослі-
джень було виявлено, що найбільш ефективною для 
корекції та розвитку рухової сфери дорослих сліпих 
є методика корекційно-педагогічної роботи, що реалі-
зує певні педагогічні умови педагогічні умови; а саме: 
використання форм ігрової діяльності, адаптованих 
до первинної вади – набутої сліпоти, та диференцію-
вання фізичних навантажень з урахуванням стимулю-
вання роботи збережених аналізаторів. Використання 
форм ігрової діяльності, адаптованих до первинної 
вади дорослих сліпих, та диференціювання фізичних 
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навантажень з урахуванням стимулювання роботи 
збережених аналізаторів, первинних, вторинних і по-
дальших відхилень в їхньому розвитку, визначається 
віковими та специфічними психофізичними особли-
востями, упровадженням модифікованих засобів ігро-
вої діяльності з елементами спортивних і рухливих 
ігор, гри в голбол, естафет тощо. Урахування первин-
ної вади – набутої сліпоти – зумовлює використання 
в практиці корекційної роботи методів і методичних 
прийомів, спрямованих на стимулювання й підтримку 
роботи збережених аналізаторів (слухового, дотико-
вого, нюхового); створення спеціальних мовленнєвих 
інструкцій, наочності для методичного супроводу 
корекційно-педагогічного процесу з розвитку рухової 
сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності. 

При розробці програмного матеріалу для про-
ведення занять ігрової спрямованості з експеримен-
тальною групою дорослих чоловіків у віці 22-35 років 
використовувались засоби ігрової діяльності. В експе-
риментальних групах дорослих сліпих заняття прово-
дили за двома варіантами співвідношення засобів.

Диференціювання фізичного навантаження дорос-
лих сліпих, які займалися в експериментальних гру-
пах, забезпечувалося розподілом часу, що приділявся 
на заняттях спеціальним, розвивальним вправам і на-
вчанню спеціальних рухових дій. У першій експери-
ментальній групі на першому році навчання цей час 
було розподілено в такий спосіб: 17% – на спеціальні 
вправи, 25% – на загально розвивальні, 28% – на на-
вчання спеціальних рухових дій, необхідних для гри в 
голбол, і 30% – на навчання гри в голбол.

На другому році навчання розподіл часу занять був 
таким: 25% – на спеціальні вправи, 15% – на загально-
розвивальні, 25% – на навчання спеціальних рухових 
дій, 35% – на інтегральну підготовку.

У другій експериментальній групі диференцію-
вання фізичного навантаження в перший рік здійсню-
валося за схемою: 35% часу приділялося спеціальним 
вправам, 25% – загальнорозвивальним і 40% – на-
вчанню рухових дій. На другому році навчання спе-
ціальним вправам відводилося 35% часу заняття, 15% 
займали загальнорозвивальні вправи і 50% – навчання 
рухових дій.

В основу експериментальної методики занять з до-
рослими сліпими у віці 22-35 років була запропонова-
на гра в голбол. 

У процесі занять голболом здійснювались не лише 
загальні завдання – розвиток, навчання, виховання, 
які збігалися з освітніми завданнями здорових людей 
і відбивалися в програмних документах, але і спеці-
альні завдання. Вони мали коректувальну, компен-
саторну, профілактичну, і в разі потреби лікувально-
відновну спрямованість. 

Пріоритет був відданий грі у голбол оскільки 
він має такі переваги: є сильним засобом всебічного 
розвитку і виховання дорослих сліпих; адаптований 
до особливостей дорослих сліпих; існує тісна вза-
ємодія гравців, педагогів, вихователів;  зміст гри 
чітко регламентований і впливає на функціональний 
стан організму дорослих сліпих; можна враховувати 

наявність попереднього досвіду зорово – слухового 
сприйняття пропонованого навчального матеріалу, а 
так само їх стан гостроти зору, рівень фізичної під-
готовленості, вікові й індивідуальні можливості, наяв-
ність навиків просторового орієнтування, місце і час 
проведення гри, їх інтереси і настрій.

Порівняння результатів тестування в КГ, ЕГ1 і ЕГ2 
до початку експериментального навчання показало, 
що вони суттєво не розрізняються між собою. Піс-
ля проведення педагогічного експерименту кількість 
дорослих сліпих з високим рівнем розвитку рухових 
якостей і дій у першій експериментальній групі суттє-
во збільшилася. Це спостерігалось у таких складних 
технічних вправах, як ведення м’яча, передача м’яча 
двома руками від грудей, а також виявлення швидкості 
і витривалості. Виявлено, що в сліпих і зрячих дорос-
лих, які систематично займалися фізичними вправами 
з використанням ігрової діяльності, відбувається ін-
тенсивний розвиток рухових якостей та ігрових умінь. 
Найбільший приріст у показниках рухових якостей та 
ігрових дій відбувся в дорослих сліпих першої експе-
риментальної групи, в якій методика проведення за-
нять передбачала навчання гри в голбол.

Крім того, нами було виявлено, що систематичні 
заняття сліпих дорослих фізичними вправами по-
зитивно впливають на зростання парасимпатичної 
регуляції, зниження централізації ритму серця і під-
силення процесів ауторегуляції. У дорослих сліпих 
порівняно зі зрячими особами ці зміни відбувають-
ся більш повільно і менш виражено, що зумовлено 
труднощами адаптивних перебудов. До найбільш зна-
чних змін у показниках серцево-судинної діяльності 
в дорослих сліпих призводять заняття, у яких процес 
корекції рухової сфери здійснюється на засадах на-
вчання ігрової діяльності – голболу. Корекція рухової 
сфери дорослих сліпих з використанням загальнороз-
вивальних вправ і елементів ігрової діяльності позна-
чається на покращанні функціональних показників 
стану серцево-судинної системи меншою мірою. 

За результатами тестування виявлено, що психомо-
торні функції в дорослих сліпих першої експеримен-
тальної групи, які пройшли підготовку за методикою 
розвитку рухової сфери засобами ігрової діяльності, 
вищі порівняно з другою експериментальною і контр-
ольною групами. 

Отже, результати дослідження засвідчили ефек-
тивність запропонованих нами педагогічних умов ко-
рекції рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової 
діяльності та методики їх реалізації в корекційно-
педагогічному процесі. 

Висновки.
Корекційно-розвиваюче навчання рухових дій до-

рослих сліпих повинно бути погоджено з рівнем їхньо-
го розвитку і передбачений диференційований індиві-
дуальний підхід. Розробка корекційно-педагогічних 
основ фізичного виховання дорослих сліпих вимагає, 
з одного боку, орієнтації на принципове положення 
спеціальної педагогіки і психології, теорії і методики 
адаптивного фізичного виховання, з іншого, аналізу 
загального розвитку цих людей, вивчення рівня поста-
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новки корекційної роботи з попередження, ослаблен-
ня чи подолання рухових недоліків; виявлення їхніх 
потенційних та актуальних рухових можливостей.

Результати дисертації можуть служити підставою 
для розробки психолого-педагогічних рекомендацій 
та стандартів спеціальної освіти, для вдосконалення 
нині діючих програм спеціальної освіти та навчання, 

а також придбання спеціальностей особами з втратою 
зору, дозволять доповнити і розширити зміст корек-
ційної педагогіки з проблеми корекції рухової сфери 
дорослих сліпих, допоможуть в успішному здійснен-
ню трудової діяльності та їх інтеграції в сучасне сус-
пільство.
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Суб’єкт інформаційного суспільства:  
«образ тіла», спорт та «виклики» тілесності

Козачинська В.В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Проаналізовано трансформації тілес-
ності в культурі інформаційного суспіль-
ства, специфіку моделювання «образу 
тіла» як предмету перформативних 
практик. Доведено, що «оформлення» 
тіла є необхідною складовою сучасних 
дискурсів маскультури і спорту, де тіло 
пристосовується до запитів спеціа-
лізації суспільства «видовищності». 
Водночас інформаційне суспільство 
ставить тіло перед викликом його «за-
міщення» у віртуальних реальностях, 
з боку феміністичних рухів – перед 
деструкцією моноцентричної маскулін-
ності, з боку екологічної кризи – перед 
загрозою знищення людини. Розумін-
ня тілесності як невід’ємної ознаки 
людського є найвагомішим культурним 
чинником розвитку цивілізації. Зазна-
чено, що проблематика тілесності ви-
значає становлення людини культури 
взагалі й поступ фізичного виховання 
зокрема. Наголошується, що у дискур-
сах маскультури, різноманітних видах 
шоу і спорту тіло пристосовується до 
особливих функцій та естетичних за-
питів аудиторії високотехнологічного 
суспільства.

Козачинская В.В. Субъект информаци-
онного общества: «образ тела», спорт и 
«вызовы» телесности. Проанализирова-
ны трансформации телесности в культуре 
информационного общества, специфика 
моделирования «образа тела» как предме-
та перформативных практик. Доказано, что 
«оформление» тела – необходимая состав-
ляющая современных дискурсов маскуль-
туры и спорта, где тело приспосабливается 
к запросам специализации общества «зре-
лищности». Вместе с тем информационное 
общество ставит тело перед вызовом его 
«замещения» в виртуальных реальностях, 
в феминистических движениях – перед де-
струкцией моноцентричной маскулинности, в 
экологическом кризисе – перед угрозой уни-
чтожения человека. Понимание телесности 
как неотъемлемого свойства человеческого 
– важнейший культурный фактор развития 
цивилизации. Отмечено, что проблематика 
телесности определяет становление челове-
ка культуры вообще и продвижение физиче-
ского воспитания в частности. Отмечается, 
что в дискурсе маскультуры, разнообразных 
видах шоу и спорта тело приспосабливается к 
особенным функциям и эстетичным запросам 
аудитории высокотехнологичного общества.

Kozachynska V.V. A subject оf 
the informative society: “body 
image”, sport and “challenges” of 
corporality. The article is devoted 
to transformations of corporality in 
the informative society, specificity 
of modelling of the “body image” as 
a subject of performating practices. 
It is established that “design” of a 
body is integrant of contemporary 
masscultural and sporting discours 
of “spectacular society”. However 
the informative society destroys 
a bodiness in virtual realities, in 
feministic movements, in ecologcal 
crisis. So recognition of corporality 
as the integrant of humanity is 
important cultural factor of civilized 
development. It is marked that 
problem of corporalness determines 
becoming of man of culture in 
general and advancement of 
physical education in particular. It 
is marked that in discours of mass 
culture, various types of show and 
sport a body adapts to the special 
functions and aesthetically beautiful 
queries of audience of hi-tech 
society.

Ключові слова:
тілесність, образ, тіло, трансформа-
ція, дискурс, інформаційний, суспіль-
ство, перформативний, практика.
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перформативные, практика.
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mation, informative, society, perfor-
mating, practices.

Вступ. 1

Характерне для теоретичного дискурсу ХХ ст. звер-
нення до проблематики тілесності є пріоритетним у 
синтезі знань про психосоматичну (психотілесну, пси-
хофізичну) взаємообумовленість природи людини, за-
свідчуючи долання класичного принципу десоматиза-
ції людини. Тілесність – предмет ґрунтовного аналізу у 
феноменологічній філософській традиції (Е.Ґуссерль, 
Я.Паточка, М.Мерло-Понті), постструктуралізмі 
(Ж.Лакан, М.Фуко), феміністичній теорії (Д.Батлер), 
до соматичних проекцій культурних і соціальних 
форм звертались М.Бахтін, П.Гуревич, М.Візитей, в 
українській філософській думці – В.Табачковський, 
В.Косяк, О.Гомілко, Л.Газнюк та ін. Саме тіло постає 
у центрі поширених технік моделювання особистості 
суб’єкта початку третього тисячоліття, що прагне до 
перетворення і моделювання стану й «образу» влас-
ного тіла, яке виступає предметом трансформацій у 
різноманітних перформативних практиках, резуль-
татом штучно-технічної конструкції у спорті тощо. 
Одним з чинників трансформацій і суперечливих тен-
денцій «нівелювання» узвичаєної тілесності є при-
швидшення ритмів соціального буття в інформацій-
ному суспільстві, означеному М.Кастельсом як шлях 
до «соціальної аритмії». Автор виходить із зазначених 
джерел, актуалізуючи комплексний підхід до пробле-
матики тілесності у культурній, соціальній та спор-
тивній площинах. 

© Козачинська В.В., 2012

Роботу виконано за планом НДР кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Національного 
університету фізичного виховання і спорту України 
на 2011–2012 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: дослідити феномен тілеснос-

ті в культурі інформаційного суспільства, специфіку 
його виявлення у численних «образах тіла». 

Завдання дослідження: здійснити аналіз сутнісних 
компонентів сучасної культури тіла, тілесних (спор-
тивних, маскультурних) практик та «викликів» (еко-
логічного, «віртуального», феміністичного) тілеснос-
ті з боку сучасного інформаційного суспільства.

Об’єкт дослідження – феномен тілесності й «об-
раз тіла» в культурі інформаційного суспільства. 
Предмет дослідження – специфічні властивості мо-
делювання «образу тіла» сучасної людини, сутнісні 
компоненти сучасної культури тіла, суперечливі тен-
денції нівелювання узвичаєної тілесності. 

У роботі використано наступні методи дослі-
дження: теоретичний аналіз та узагальнення даних 
філософської й науково-теоретичної літератури, до-
сліджень періодичних видань; історико-теоретичний 
аналіз змісту проблеми, комплексний підхід до об’єкту 
аналізу й матеріалу дослідження.

Результати дослідження. 1
Звернення до проблематики тілесності – харак-

терна ознака онтологічного повороту філософського 
дискурсу ХХ століття, що виявився принциповим 
спростуванням властивого модерну принципу десо-
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матизації людини. Утім, цей постійний мотив захід-
ної метафізики, як і самий «образ тіла», естетичне 
ставлення до власного тіла і форм його руху протягом 
історії людства й історії розвитку спорту формували 
ту сутнісну вісь, що визначала становлення людини 
культури взагалі й поступ спеціальної цілеспрямова-
ної діяльності – фізичного виховання зокрема, метою 
якого було пере(со)творення себе, отримання повноти 
відчуттів («насолоди зусиль») сильного тіла. Власне, 
розвиток естетичного ставлення до світу зумовлював 
становлення тієї чистої форми доцільності у фізичній 
культурі, що можлива саме як вихідна з уявлень, «об-
разів» досконалості, ідеалу, цінності.  

Найхарактернішим виявом ситуації людського 
буття є екс-центричність існування людини, тобто її 
нетотожність собі й світові, а отже, здатність стави-
тись до себе з винесеної за межі безпосередньої да-
ності позиції, вихід за власні межі. Корені усього не-
явного, неартикульованого особистісного знання, за 
М.Полані, полягають у периферичному усвідомлен-
ні тіла, що є фоном для свідомості. Я, за М.Мерло-
Понті, не має іншого способу бути пов’язаним зі сві-
том, аніж бути тілесно присутнім у ньому. О.Суворова 
наголошує на істотності особистісного знання станів 
фундаментальної тріади народження – секс – смерть, 
де свідомість і тіло взаємоконституюються в рамках 
буттєвого розуміння як «передрозуміння» герменев-
тичного [2, 3, 8]. 

Сьогодні є очевидним, що цивілізовану людину 
початку третього тисячоліття стан, «образ» та при-
вабливість свого тіла хвилюють не менше, ніж невга-
мовні протистояння політичних чи релігійних угру-
пувань, так що парадигма вивищення тілесного разом 
із визнанням психосоматичної (психотілесної, психо-
фізичної) взаємообумовленості видається найбільш 
продуктивною у процесі створення цілісного образу 
людини, її «образу тіла». Закономірним чином в інду-
стрії здоров’я акценти з медичних засобів відновлен-
ня здоров’я зміщено на засоби його ефективного збе-
реження через здоровий спосіб життя, різноманітні 
режими рухової активності, фітнес тощо. Актуальним 
для сучасної європейської ментальності виявляється 
питання психотілесного здоров’я людини, підвищен-
ня якості життя через культивування тілесності, куль-
тури й краси тіла, зацікавлення психотілесними прак-
тиками сходу, східними єдиноборствами тощо [6].

У центрі цих новацій стоїть саме тіло зі своїми прак-
тиками й формами демонстрації. Зокрема, як зазначає 
Т.Алкемайєр, до 40-х років минулого століття тілесне 
знаходило своє місце не в публічному просторі спеці-
альних шоу, а за стінами приватного життєвого світу 
чи у виокремлених місцях спортзалів і танцклубів. 
Сьогодні, навпаки, тіло бере участь у демонстраційних 
іграх, розрахованих на зміни його форми й образу від-
повідно до життя мегаполісу і сексапільності, так що 
«у центрі поширених технік моделювання особистос-
ті, від харчування до пластичної хірургії, постає образ 
спортивного тіла, що, виставлений назовні, демонструє 
спосіб життя особистості, включаючи дієту, здоровий 
дух, самодисципліну та волю до дії» [1].

«Оформлення» власного тіла у багатоманітті 
спортивних стилів є частиною тієї «освітньої робо-
ти» (Ж.Бодрийяр), завдяки якій люди надають собі 
впізнавану соціальну форму, виявляють різні смаки, 
цінності, способи мислення й явлення про самих себе 
чоловіків та жінок з різних соціальних верств. Саме 
тіло, за Алкемайєром, виступає сьогодні централь-
ним об’єктом формування особистості. Створюючи за 
власною режисурою той чи інший упізнаваний тілес-
ний образ, спортсмени надають своєму життю пев-
ний стиль. Соціальне позиціонування й відображення 
внутрішніх установок починається з оголеного тіла і 
поширюється до кодів одягу й аксесуарів моди, а та-
кож техніки, що виступає своєрідним продовженням 
тіла. Так штучно розширене тіло виступає важливою 
частиною особистості – її видимою соціальною фор-
мою.

Демонстративні пошуки тілесних технік, прак-
тика жестів, що дистанціюють від усього звичного, 
притаманні передусім екстремальним видам спорту, 
де особистий ризик та випробування себе є предумо-
вою для (ре)конструкції «нормального»: формування 
себе починається тут з відкидання вже здійсненого. 
При цьому тіло переходить у новий «соціогрегатний 
стан», у якому вже не здається твердою й інертною 
матерією, а постає пластичною масою, що піддається 
формуванню. За переконанням Т.Алкемайєра, особис-
тість, яка формується у таких практиках, виявляється 
й сприймається не як задана наперед субстанція, а як 
продукт штучно-технічної конструкції, перформатив-
ної практики. Зрештою, за тим, як людина ставиться 
до власного тіла і який спосіб життя вона веде, ви-
значається здатність людини до самоуправління, її за-
требуваність у суспільстві й приналежність до тієї чи 
іншої соціальної верстви [1].

Спортивні практики у такий спосіб виступають по-
казовим прикладом соціокультурних способів форму-
вання особистості, а своєрідний образ «спортивного 
тіла» – одним з можливих чинників моделювання осо-
бистого «стилю життя» сучасної людини. Показово, 
що у різних дискурсах культури, різноманітних видах 
шоу та спорту тіло, як доречно зауважує В.Звєрєва, 
вже не дорівнює узвичаєному людському тілу, присто-
совуючись до особливих функцій і естетичних запитів 
аудиторії: у рекламних текстах маскультури система 
органів людини перетворюється на схему, в дискурсі 
краси й косметики тіло редукується до обличчя, шкі-
ри, заданих пропорцій фігури, «поверхні», що підля-
гає оновленню. Спортивні програми демонструють 
модифіковані тіла спортсменів, де «для боротьби сумо 
тіло конструюється передусім як шар подшкірного 
жиру, у гімнастки тіло вибудовуються інакше, ніж у 
боксера… воно по-іншому сфокусоване на рівнях ана-
томії, фізичних якостей і дискурсу про нього». Осо-
бливе ж місце належить «біороботам-транформерам» 
– професіоналам бодібілдінгу [4]. 

Така поглиблена спеціалізація розглядається 
В.Звєрєвою як наслідок сучасної інформаційної висо-
котехнологічної культури видовищ, чи «спектаклю» 
(Гі Дебор). Гігантський продукт комерційної культу-
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ри потребує спеціальної адресної зверненості до кож-
ного, що й визначає подібне «подрібнення» візуально 
затребуваної тілесності. Спорт – складний дискурсив-
ний конструкт, «об’єкт зроблений, а не нейтральний, 
що існує від початку», сьогодні може розглядатись і 
як сховище усталених смислів культури, і як полігон 
для апробації нововведень. Дослідниця сучасної мас-
культури, В.Звєрєва порівнює спорт із «заповідником 
великих ідеологічних міфів», означуючи його мета-
форою сучасного суспільства у цілому, де моральна 
(фізична, точніше хімічна) чистота є принципово важ-
ливою [4].

Проте найбільш глобальним чинником трансфор-
мацій узвичаєної тілесності виявляється пришвид-
шення ритмів соціального буття з його імперативом 
норм і правил, ускладненням контролю волі, бажань 
та афектів, що зумовлює суперечливі тенденції ніве-
лювання узвичаєної тілесності, провокує у сучасної 
людини, окрім відчуження від власного тіла, різно-
манітні депресії, фрустрації, перверсії. М.Кастельс 
змальовує людське існування в інформаційному сус-
пільстві як шлях до «соціальної аритмії» за дедалі ви-
явнішої «конс’юмеризації» цінностей, де споживацька 
мораль обертає субститутно різноякісні переживання 
вітальних процесів на маркери «різноманітних пере-
живань у нескінченному магазині почуттів, перетво-
рених на товари» [5, с. 419]. «Індустріалізація» цих 
процесів зумовлює, за Кастельсом, цілковите спрос-
тування біологічної (біосоціальної) зумовленості ро-
лей у суспільстві й конструювання життєвого циклу 
на засадах соціальних категорій освіти, робочого часу, 
моделей кар’єри тощо. 

Так, притаманний мережевому суспільству то-
тальний розрив між соціальним станом та біологіч-
ною фазою, що лежить в підґрунті життєвого циклу 
(наприклад, розширення категорії «третього віку», 
трансформація родини та зміни часу і форм материн-
ства внаслідок використання нових репродуктивних 
технологій), визначає «знищення біологічної й соці-
альної ритмічності, пов’язаної з поняттям життєвого 
циклу» [5, с. 414]. Можливість відтворення усталених 
основ людського буття опиняється перед загрозою «за-
міщення» тілесності у дедалі потужніших віртуальних 
реальностях, а з боку феміністичних рухів – перед де-
струкцією усталеної моноцентричності масклінного 
типу. За О.Гомілко, підняті сучасною кіноіндустрією 
теми радикальних трансформацій тілесного досвіду 
сягають наразі «постлюдської» тілесності як ненор-
мативної конструкції, перформатимність якої задана 
самим людським індивідом [3, с. 286].

При цьому центральною тезою «постлюдськості», 
що виявляється у мутаційному характері тіл поп-зірок 
чи маскулінних транссексуалів, предметах кібороген-
ної антропології чи «СНІДових» тілах, є теза про за-
лежність людського тіла в сучасній культурі, де тіло 
не має можливості бути собою, а тому потребує змі-
ни типології, спростування того, що обмежує його 
ідентичність [3, с. 296]. Не менш загрозливі тенденції 
екологічної кризи, за переконанням О.Гомілко, також 
опиняються перед жорстким спротивом чиннику люд-

ської тілесності як чи не центральним щодо її подо-
лання, адже очевидно, що індустріальний та інфор-
маційний розвиток зіткнувся з необорною «стихією» 
тілесності, що належить до сутнісних ознак людини 
й чинить опір позалюдській деструкції та знищенню 
(самознищенню) людини. Дослідниця доводить, що ні 
антропологічний міф про людину, ні екологічний міф 
про примат природи не є конструктивним виходом із 
кризи. Соціальність сьогодення демонструє репресив-
ність саме щодо людського природного тіла, яке має 
проникати у природу за неспотвореними різного роду 
ідеологемами та практиками схемами тіла як природ-
ними схемами. 

Отже, подолання екологічної кризи потребує не 
стільки переосмислення природи, скільки переосмис-
лення людини й розуміння тілесності як невід’ємної 
ознаки людського, так що саме тілесні вимоги і потре-
би повинні увійти до кола найвагоміших культурних 
чинників, які визначають розвиток цивілізації й органі-
зацію людського світу. Прикметними у світлі розгляну-
тої проблеми постають праці, що презентують спробу 
осмислення антропологічного старіння як результат 
нехтування, а то й тотальної зневаги сучасною цивілі-
зацією феномену цілісності людської природи. Зокре-
ма, монографія Н.Рибакової постає ґрунтовним аналі-
зом особливостей історико-філософського осмислення 
старості, представленої як феномен потрійної: дух – 
душа – тіло – природи людини. У розділі «Сучасність: 
антропологічне старіння» на широкому історичному 
та філософсько-публіцистичному матеріалі авторка, 
розмежовуючи поняття демографічного й антрополо-
гічного старіння, досліджує різноманітні аспекти так 
званого антропологічного старіння людства [7].

Трьома ознаками такого старіння є, зокрема, ви-
снаження людської природи і природи у цілому, по-
гіршення духовно-морального стану та ослаблення й 
притуплення почуттів («теплова смерть почуттів», – за 
знаменитими «сімома гріхами людства» К.Лоренца). 
Авторка наголошує, що, попри ведення активної бо-
ротьби зі старістю у рамках численних міжнародних 
проектів «радикального подовження життя», слід усві-
домити недостатність змін природничо-науковими за-
собами (від радикальних дослідів сучасної іммортоло-
гії до клонування) лише однієї – фізіологічної сторони 
людського старіння, як і жодне механічне перенесення 
на європейський ґрунт східних психотехнік «йоги без-
смертя» не матиме результатів без усвідомлення необ-
хідності «перемоги» «духовної старості» над неміччю 
людської плоті. Усі сценарії механічних маніпуляцій 
над природою людини порушують онтологічні прин-
ципи ієрархії, цілісності й цінності, не заторкуючи 
глибинних підвалин буттєвості, а тому приречені ста-
ти лише черговим «технологічним блефом» [7].

Висновки. 
Таким чином, проблематика тілесності, будучи 

узвичаєним мотивом філософсько-антропологічних 
запитів, як і самий «образ» та естетичне ставлення до 
тіла визначають становлення людини культури взагалі 
й поступ фізичного виховання зокрема. «Оформлен-
ня» власного тіла у багатоманітті тілесних практик, 
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спортивних стилів є необхідною складовою сучасно-
го «образу тіла», завдяки якому суб’єкт культури на-
дає собі впізнавальної соціальної форми, виявляючи 
власні смаки, цінності, спосіб мислення й уявлення 
про себе. У дискурсах маскультури, різноманітних ви-
дах шоу і спорту тіло пристосовується до особливих 
функцій та естетичних запитів аудиторії високотех-
нологічного суспільства, де поглиблена спеціалізація 
візуально затребуваної тілесності виступає наслідком 
культури «тотальної видовищності». Разом із тенден-
ціями трансформації узвичаєної тілесності соціаль-
ність глобалізованої доби ставить природне тіло пе-
ред викликом його «заміщення» у дедалі потужніших 
віртуальних реальностях, з боку феміністичних рухів 
– перед деструкцією усталеної моноцентричності ма-
склінного типу, з боку екологічної кризи – перед за-

грозою самознищення людини. Тому розуміння тілес-
ності як невід’ємної ознаки людського, як останнього 
«притулку» передрефлексивної тотожності з буттям 
повинно увійти до кола найвагоміших культурних 
чинників розвитку цивілізації. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
поглибленому вивченні феномену тілесності крізь 
призму віталістично спрямованої телеології тіла, що 
спрямовуватиме усвідомлення тіла як блага, що не 
поступається за своєю значимістю духовним ціннос-
тям, визначатиме парадигму вивищення тілесного й 
ідею психосоматичної (психотілесної, психофізичної) 
взаємообумовленості природи людини, виходитиме з 
уявлень досконалості, ідеалу, цінності людського тіла 
для фізичного виховання й фізичної культури зокрема 
та здорового способу життя сучасної людини взагалі. 
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Вплив фізичного виховання на рівень адаптації студентів до 
навчальної діяльності

Королінська С.В.
Національний фармацевтичний університет

Анотації:
Розглядаються й узагальнюються 
проблеми адаптації студентів до на-
вчальної діяльності. У дослідженні 
взяли участь 100 студентів. Вияв-
лено ряд соціально-психологічних 
факторів, які визначають ефектив-
ність процесу адаптації студентів 
до навчально-виховного процесу. 
Розроблено практичні рекомендації 
з організації навчально-виховного 
процесу студентів. Рекомендується 
широко використовувати фізичну 
культуру як засіб скорочення адапта-
ційного періоду та підвищення рівня 
фізичної та розумової працездатнос-
ті. Зазначено, що майже 90% сту-
дентів мають відхилення у здоров’ї. 
Також понад 50% – незадовільну 
фізичну підготовленість. Встановле-
но, що у студентів II курсу доміну-
ють показники низької ситуативної 
тривожності у порівнянні з І курсом. 
Встановлено, що характерною осо-
бливістю психологічного стану під 
час екзаменаційної сесії є емоційно-
вольова нестійкість. 

Королинская С.В. Влияние физического 
воспитания на уровень адаптации сту-
дентов к учебной деятельности. Рассма-
триваются и обобщаются проблемы адап-
тации студентов к учебной деятельности. 
В исследовании приняли участие 100 сту-
дентов. Обнаружен ряд социально психо-
логических факторов, которые определяют 
эффективность процесса адаптации сту-
дентов к учебно-воспитательному процессу. 
Разработаны практические рекомендации 
по организации учебно-воспитательного 
процесса студентов. Рекомендуется ши-
роко использовать физическую культуру 
как средство сокращения адаптационного 
периода и повышения уровня физической 
и умственной работоспособности. Отме-
чено, что почти 90% студентов имеют от-
клонения в здоровье. Также свыше 50% 
- неудовлетворительную физическую под-
готовленность. Установлено, что у студен-
тов II курса доминируют показатели низкой 
ситуативной тревожности по сравнению с I 
курсом. Установлено, что характерной осо-
бенностью психологического состояния во 
время экзаменационной сессии является 
эмоционально волевая неустойчивость. 

Korolinska S.V. Influence of physical 
education on the level of adaptation 
of students to educational 
activity. Examined and summarized 
problems of adaptation of students 
to educational activity. 100 students 
took part in research. Found out a row 
socially psychological factors which 
determine efficiency of process of 
adaptation of students to the scientific 
process. Practical recommendations 
are developed on organization of 
educational process of students. It 
is recommended widely to utillize a 
physical culture as mean of reduction of 
adaptation period and increase of level 
of physical and mental capacity. It is 
marked that almost 90% students have 
rejections in a health. Also over 50% - 
unsatisfactory physical preparedness. 
It is set that for the students of the II 
course the indexes of low situation 
anxiety prevail as compared to the I 
course. It is set that the characteristic 
feature of the psychological state during 
an examination session is emotionally 
volitional instability. 

Ключові слова:
студенти, адаптація, здоров'я, фі-
зичне виховання.
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Вступ.1

Реформа фізкультурної освіти населення України 
висуває ряд важливих питань, пов’язаних з ефектив-
ною організацією і управлінням фізичною культурою 
і спортом у навчальних закладах. Кафедри фізичного 
виховання є локальними структурними підрозділами 
системи організації фізкультурної освіти населен-
ня, що мають необхідні для самостійного здійснення 
функцій системоутворюючі елементи: матеріально-
технічну базу, кадровий персонал, методичну систему 
організації навчального процесу, засновану на наці-
ональних, регіонально-територіальних, кліматичних 
і соціокультурних особливостях. Модернізація на-
вчального процесу в вузі з дисципліни “фізична куль-
тура” передбачає насамперед інтеграцію найбільш 
продуктивних на даному етапі розвитку фізкультурної 
освіти спортивно орієнтованих, здоров’язберігаючих, 
проблемно-модульних технологій навчання на основі 
релевантної інформації про запити, потреби та мож-
ливості суб’єктів освітнього процесу в сфері фізичної 
культури та спорту і з урахуванням розвитку і відпо-
відності сучасним вимогам системоутворюючих еле-
ментів управління кафедрою фізичної культури.

Турбота про здоров’я студентської молоді – про-
блема державної важливості. Зберегти його й, якщо 
треба, зміцнити за роки напруженого навчання у 
вищому навчальному закладі – ось головна мета. 
Здоров’я й навчання студентів взаємозалежні й вза-
ємообумовлені. Чим міцніше здоров’я студента, тим 
продуктивніше його навчання. Студенти іноді легко-
© Королінська С.В., 2012

важно ставляться до дотримання режиму, відводять на 
сон кілька годин, не завжди регулярно й повноцінно 
харчуються, що значно підриває їх здоров’я. Ситуація 
ускладнюється переходом на кредитно-модульну фор-
му навчання, що припускає переміщення обсягу годин 
у розряд самостійної роботи.

Студентам складно адаптуватися до навчання у ви-
щому навчальному закладі (ВНЗ), оскільки вчорашні 
школярі потрапляють в нові умови навчання, нові 
життєві ситуації, що супроводжуються суттєвою пе-
ребудовою психічного та фізіологічного стану. Відо-
мо, що успішність у навчанні залежить від багатьох 
чинників:

 рівня оволодіння знаннями, вміннями та навичка-• 
ми, які було здобуто під час навчання у школі;
 рівня фізичного розвитку та стану здоров’я студен-• 
та;
 психічного стану та психологічного клімату у ко-• 
лективі;
 рівня розвитку працездатності;• 
компенсаторних можливостей організму;• 
здатності до пристосування та адаптації до нових • 
умов життя та навчання;
та багато інших.• 
Учбовий час студентів у середньому складає 52 

– 58 годин на тиждень (включаючи самопідготовку), 
тобто щоденне навчальне навантаження становить 8 
– 9 годин, отже робочий день студента один з найбіль-
ших. Однак при цьому відновні процеси у багатьох 
студентів проходять неповноцінно через недостатній 
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сон, нерегулярне харчування, недостатнє перебування 
на свіжому повітрі, обмежене використання засобів 
фізичної культури і спорту та інших причин.

Адаптація - це передумова активної діяльності 
і необхідна умова її діяльності. В цьому полягає по-
зитивне значення адаптації для успішного функціо-
нування індивіда в тій чи іншій соціальній ролі. Під 
адаптаційної здатністю розуміють здатність людини 
пристосовуватися до різних вимогам (соціальним і фі-
зичним) середовища без відчуття внутрішнього дис-
комфорту і без конфлікту з середовищем [6, 8].

Цілеспрямоване підвищення фізичної працездат-
ності, стійкості організму до несприятливих чинни-
ків навколишнього середовища засобами фізичної 
культури є складовим елементом здорового спосо-
бу життя студентів і набуває важливого соціального 
змісту у сучасних умовах. У період інтенсивного роз-
витку організму молодої людини відбуваються значні 
функціональні й гормональні зміни, які не сприяють 
їх адаптації до впливу найрізноманітніших чинників 
довкілля  та резистентності до патогенних чинників 
[2, 3, 4].

Багато наукових робіт присвячені вивченню 
рівня працездатності студентів. Високий рівень 
працездатності виявлено у студентів з добре 
розвиненим рівнем адаптації [1, 5, 7]. Разом з тим, за-
лишається недостатньо вивченою проблема адаптації 
студентів до сучасних умов навчання.

Робота виконана за планом НДР Національного 
фармацевтичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - вивчити рівень адаптованості 

студентів І та II курсу до навчальної діяльності шляхом 
оптимізації їх фізичного виховання, а також розробити 
практичні рекомендації по організації навчально-
виховного процесу студентів першого курсу.

Задачі: виявити сутність соціально-психологічної 
адаптації студентів першого та другого курсів 
до навчально-виховного процесу ВНЗ; довести 
ефективність наданої методики до адаптаційних 
властивостей студентів

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічне дослідження, методи 
визначення показників тривожності, депресії та 
стресу, методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Вибір суб’єкта дослідження зумовлений тим, що 

на студентів-новачків, які ще не звикли до тривалої дії 
стресогенних чинників, негативно можуть вплинути:

по-перше, низка безперервних соціальних наван-
тажень, пов’язаних із: 

зміною місця та умов проживання;• 
необхідністю самостійно приймати життєво важ-• 
ливі рішення;
зміною режиму життєдіяльності та харчування;• 
незадовільним матеріальним станом.• 
по-друге, суттєве навчальне навантаження:

підготовка та складання іспитів на фоні високих • 
емоційних напружень;
потік різноманітної навчальної інформації, котру • 

не кожен студент здатний своєчасно засвоїти й 
осмислити;
необхідність пристосовування до індивідуальних • 
особливостей викладачів;
боротьба за гідне місце у колективі, • 
навчальний характер фізичного виховання, що по-• 
требує крім фізичного ще й психічне та інтелекту-
альне напруження тощо.
Для порівняння отриманих результатів та вияв-

лення рівня адаптаційних можливостей студентів-
першокурсників паралельно були обстежені студенти 
ІІ курсу. 

Для оцінки наявності ступеню відхилень у сту-
дентів були використані відомі методики визначення 
показників тривожності (Спілбергер), депресії (Бек), 
стресу (Норіс).

У дослідженні взяли участь 100 студентів. Із них 
50 осіб – I курсу і 50 – II курсу навчання. Порівнюючи 
отримані показники, можна говорити про те, що:

у студентів II курсу домінують показники низької • 
ситуативної тривожності у порівнянні з І курсом (ІІ 
к. – 96%; І к. – 82%); це свідчить про більш вищий 
рівень адаптованості до умов навчання студентів ІІ 
курсу.
рівень особистісної тривожності у студентів І кур-• 
су вищий ніж у ІІ к. (І к. – 50% ~ 44,5; ІІ к. – 42% 
~ 42,4);
8% студентів ІІ курсу мають низький рівень осо-• 
бистісної тривожності, у той час як І к. – 0%.
характерною особливістю психологічного стану під • 
час екзаменаційної сесії (психоемоційний стрес) є 
емоційно-вольова нестійкість. Це проявляється че-
рез високий рівень фрустрації і тривожності осо-
бистості, нестабільність нервових процесів. 
Також, у окремих студентів на перших етапах на-

вчання спостерігалося обмеження компенсаторних 
можливостей організму, об’єктивними симптомами 
якого стали втрата маси тіла до 3 – 6кг у студентів чо-
ловічої статі і 2 – 4кг – у студентів жіночої статі, в 
окремих випадках була зворотна реакція – поява над-
лишкової маси. У 8 % обстежених у перший місяць 
навчання були зафіксовані порушення соматичного 
здоров’я, виявлено значне нервове напруження та під-
вищений рівень тривожності.

Майже 90% студентів мають відхилення у здоров’ї, 
понад 50% – незадовільну фізичну підготовку. 

Висновки.
Студенти І курсу мають вищі показники особис-

тісної та ситуативної тривожності, у порівнянні зі сту-
дентами ІІ курсу, а отже у них нищій рівень адаптації 
до навчальної діяльності.

Також слід зауважити, що результати досліджень 
вказують на необхідність постійного контролю реак-
ції організму студентів першого курсу навчання на 
дію соціального, педагогічного та фізичного наванта-
жень. Бо невраховування спільної дії навантажень та 
закономірностей адаптаційних процесів у фізичному 
вихованні може призвести до зворотного ефекту, коли 
фізичне та навчальне навантаження складаються, що 
призводить до таких негативних наслідків, як:
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поява симптомів хронічного стомлення;• 
зменшення опірності організму до інфекційних за-• 
хворювань;
зниження показників працездатності;• 
дистонічні явища, зростання відчуття тривоги, де-• 
пресія.
Враховуючи підвищену тривожність у студентів-

новачків, пов’язану з гострим адаптаційним періодом, 

акцент у фізичному вихованні, принаймні на першому 
етапі навчання, має бути перенесений на релаксаційні 
та рекреаційні напрями. Це дасть можливість «відпо-
чити» стомленим функціональним системам та ство-
рить передумову для подальшого швидкого фізичного 
вдосконалення.

Подальші дослідження планується провести з ви-
користанням тестових засобів визначення фізичного 
та соціального здоров’я.
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Методики оцінки фізичного стану спортсменів  

різної кваліфікації, які спеціалізуються  
з бігу на короткі і середні дистанції

Криворученко О.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Представлена методика оцін-
ки фізичного стану спортсменів 
різної кваліфікації, які спеціалі-
зуються з бігу на короткі і серед-
ні дистанції. Методика враховує 
інформативні критерії оцінки фі-
зичної підготовленості й функціо-
нального стану серцево-судинної 
системи спортсменів. Вона вмі-
щує комплекс педагогічних тестів, 
оцінні таблиці, модельні показ-
ники ритмокардіографії, визна-
чення типу вегетативної регуляції 
серцевого ритму й класифікацію 
функціональних станів спортсме-
нів. У експерименті взяли участь 
110 кваліфікованих спортсменів 
(чоловіки, вік 16 – 21 рік). Вста-
новлено показники, за якими є 
можливість оперативно оцінити 
фізичний стан спортсменів, виді-
лити лідерів із групи спортсменів 
з однаковим спортивним резуль-
татом для подальшого включення 
до складу збірної команди. По-
казано напрямки прогнозування 
спортивного результату конкрет-
ного спортсмена.

Криворученко Е.В. Методики оценки фи-
зического состояния спортсменов различ-
ной квалификации, специализирующихся 
в беге на короткие и средние дистанции. 
Представлена методика оценки физического 
состояния спортсменов разной квалификации, 
которые специализируются в беге на короткие 
и средние дистанции. Методика учитывает 
информативные критерии оценки физической 
подготовленности и функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 
спортсменов. Она содержит комплекс 
педагогических тестов, оценочные таблицы, 
модельные показатели ритмокардиографии, 
определения типа вегетативной регуляции 
сердечного ритма и классификацию 
функциональных состояний спортсменов. 
В эксперименте приняли участие 110 
квалифицированных спортсменов (мужчины, 
возраст 16 – 21 год). Установлены показатели, 
по которым имеется возможность оперативно 
оценить физическое состояние спортсменов, 
выделить лидеров из группы спортсменов 
с одинаковым спортивным результатом 
для последующего включения в состав 
сборной команды. Показаны направления 
прогнозирования спортивного результата 
конкретного спортсмена.

Kryvoruchenko O.V. Methods of 
estimation of bodily condition of 
sportsmen of different qualification, 
specialized in at run on short and middle 
distances. The method of estimation of 
bodily condition of sportsmen of different 
qualification, which are specialized in 
at run on short and middle distances, is 
presented. A method takes into account the 
informing criteria of estimation of physical 
preparedness and functional state of the 
cardiovascular system of sportsmen. 
It contains the complex of pedagogical 
tests, evaluation tables, model indexes 
of cardiography, determinations of 
type of the vegetative adjusting of 
cardiac rhythm and classification of the 
functional states of sportsmen. 110 skilled 
sportsmen took part in an experiment 
(men, age is 16 – 21 year). Indexes, 
which possibility operatively to estimate 
the bodily condition of sportsmen, select 
leaders from the group of sportsmen 
with an identical sporting result for the 
subsequent including in the complement 
of collapsible command is on, are set. 
Directions of prognostication of sporting 
result of concrete sportsman are rotined.

Ключові слова:
підготовка, методика, оцінка, 
фізичний, стан, вдосконалення.

подготовка, методика, оценка, физический, 
состояние, совершенствование.

training, method, estimation, physical, 
state, perfection.

Вступ.1

Ефективне керування тренувальним процесом на 
сучасному етапі розвитку теорії та методики підготов-
ки спортсменів вимагає методично правильної органі-
зації комплексного контролю функціонального стану 
організму, розвитку рухових якостей під впливом три-
валих фізичних навантажень [3, 8, 13]. Проблема комп-
лексного контролю фізичного стану бігунів на короткі 
та середні дистанції, що включає оцінку окремих ком-
понентів: фізичної підготовленості й стану серцево-
судинної системи спортсменів, – є актуальною, однак 
дослідження в даному напрямку нечисленні. 

Оцінці фізичної підготовленості спортсменів, які 
спеціалізуються з бігу на короткі і середні дистанції, 
присвячені праці провідних фахівців у сфері теорії та 
методики підготовки спортсменів у легкій атлетиці 
В.О. Запорожанова, 1988 [2]; В.В. Петровського, 1978 
[7]; Ю.Г. Травіна, 1986 [12]; Ф.П. Суслова, 1995 [11]. 
Однак у даних роботах не відбита система оцінки 
фізичної підготовленості спортсменів, що складаєть-
ся з педагогічних тестів, оцінних шкал, у поєднанні 
з доступними та інформативними методами оцінки 
функціонального стану організму, типу вегетативної 
регуляції серцевого ритму. Запропоновані спеціаліс-
тами деякі варіанти оцінки фізичної підготовленості 
спортсменів, які спеціалізуються з бігу на короткі та 
середні дистанції [1, 3, 6, 9, 10]. У запропонованих 
методиках оцінки були відсутні оцінні таблиці підго-
товленості, в яких би враховувався рівень спортивної 
© Криворученко О.В., 2012

майстерності, пропоновані тестові вправи не сприя-
ли всебічної оцінці рівня фізичної підготовленості 
спортсменів з урахуванням спеціалізації, педагогічне 
тестування також не використовувалося в комплексі з 
доступними методами діагностики функціонального 
стану організму спортсменів. 

Дослідження виконане у відповідності зі «Зведе-
ним планом НДР у сфері фізичного виховання і спор-
ту на 2006 – 2010 рр.» Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту за темою 2.4.1. «Системний 
аналіз морфофункціональних перебудов організму 
людини в процесі адаптації до фізичних наванта-
жень» (номер державної реєстрації 0106U010778), за 
темою 2.1.4. «Удосконалення спортивного тренування 
легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки» (но-
мер державної реєстрації 0106U010769), «Зведеним 
планом НДР у сфері фізичного виховання і спорту на 
2011 – 2015 рр.» Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України за темою 2.2. «Теоретико-методичні 
основи підготовки спортсменів високої кваліфікації в 
умовах професіоналізації (на прикладі легкої атлети-
ки)» (номер державної реєстрації: 0111U001721). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробка методики оцінки 

фізичного стану спортсменів різної кваліфікації, які 
спеціалізуються з бігу на короткі і середні дистанції, 
з урахуванням інформативних критеріїв оцінки фізич-
ної підготовленості й функціонального стану серцево-
судинної системи спортсменів та експериментальна 
перевірка її ефективності.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Методи та організація дослідження. Аналіз і уза-
гальнення науково-методичної вітчизняної й зарубіж-
ної літератури, аналіз протоколів змагань, методи ма-
тематичного аналізу варіабельності серцевого ритму 
з використанням комп'ютерної програми «Прогноз», 
антропометрія, динамометрія, педагогічне тестування, 
педагогічний експеримент, методи математичної ста-
тистики. У пошуковому експерименті взяли участь 110 
кваліфікованих спортсменів (чоловіки), які спеціалізу-
ються з бігу на короткі й середні дистанції, з них 53 осо-
би спеціалізувалися з бігу на короткі дистанції, 57 чол. 
– з бігу на середні дистанції. Вік спортсменів – 16 – 21 
рік, спортивна кваліфікація від II розряду до МС. Серед 
бігунів на короткі дистанції − 12 атлетів II розряду, 12 
осіб I розряду, 14 осіб − КМС, 15 осіб − МС. Серед бі-
гунів на середні дистанції: II розряд – 18 осіб, I розряд 
– 14 осіб, КМС – 12 осіб, МС – 13 осіб. У формуючому 
експерименті з метою перевірки ефективності методи-
ки оцінки фізичного стану спортсменів різної кваліфі-
кації, які спеціалізуються з бігу на короткі й середні 
дистанції, взяли участь 11 бігунів на короткі дистанції 
(100м – 200м), і 11 бігунів на середні дистанції (800м 
– 1500м) спортивної кваліфікації КМС. Дослідження 
проходили під час навчально-тренувальних зборів у м. 
Ялта на початку осінньо-зимового і весняно-літнього 
підготовчих періодів і включали виявлення лідерів в 
експериментальних групах (на підставі оцінки фізич-
ного стану спортсменів), аналіз результатів виступу 
спортсменів у змагальному сезоні.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В результаті проведених досліджень була розро-

блена методика оцінки фізичного стану спортсменів, 
які спеціалізуються з бігу на короткі та середні дис-
танції, спортивної кваліфікації від II розряду до МС 
(рис. 1). Особливість та унікальність даної методики 
полягає у том, що вона розроблялася з урахуванням 
ведучих, на наш погляд, вимог – спортивної кваліфі-
кації, спеціалізації спортсменів, етапу підготовки, на 
якому вони знаходяться, доступністю та інформатив-
ністю пропонованих компонентів методики оцінки. 
Різні підходи до аналізу показників варіабельності 
серцевого ритму спортсменів (математичний, спек-
тральний, структурно-лінгвістичний, статистичний, 
геометричний, гісторгафічний) дозволили отримати 
об’єктивну інформацію про функціональний стан 
організму спортсмена [4, 5, 14]. Розроблена методи-
ка єдина для бігунів на короткі та середні дистанції 
спортивної кваліфікації від II розряду до МС, однак 
тестові вправи, критерії оцінки як фізичної підготов-
леності, так і функціонального стану відрізняються.

Розроблена методика дає можливість виділити лі-
дера із групи спортсменів з однаковим спортивним 
результатом для подальшого включення його до скла-
ду збірної команди, для участі у чемпіонатах світу або 
Європи серед юнаків, юніорів, молоді. Використову-
ючи розроблену методику оцінки фізичного стану, 
вдалося виявити спортсменів-лідерів (незалежно від 
спортивного результату) серед груп бігунів на короткі 
та середні дистанції, які взяли участь в експерименті. 
Основним критерієм ефективності методики оцінки 
фізичного стану спортсменів був спортивний резуль-
тат у змагальному сезоні учасників експерименталь-
них груп, які належали до числа лідерів. 

Спортсмени, які були лідерами серед бігунів на ко-
роткі дистанції протягом двох обстежень (К-о С., К-й 
Р., К-а О.), у змагальному сезоні 2008 року стали чемпі-
онами й призерами чемпіонату України у своїх вікових 
категоріях. Серед юніорів чемпіонат країни виграв К-а 
О., срібним призером став Ко-с С [www.uaf.org.ua]. 

Друге місце на чемпіонаті країни серед юна-
ків зайняв К-й Р. Також Ко-а А. став учасником ХII 
чемпіонату світу серед юніорів у м. Бидгош (Поль-
ща) [www.iaaf.org, www.noc-ukr.org]. Результати 
виступу у змагальному сезоні 2008 року бігунів на 
середні дистанції експериментальної групи також 
підтвердили ефективність розробленої нами методики 
оцінки фізичного стану. Лідер групи (за результатами 
обох обстежень) Д-в І. показав кращий результат 
сезону в Україні з бігу на 800 м – 1.47,72, виконав 
норматив майстра спорту, виграв національний 
чемпіонат країни. Другий лідер – П-в А. також 
показав високий спортивний результат у змагальному 
сезоні, виграв чемпіонат країни серед юніорів з 
бігу на 1500 м [www.uaf.org.ua]. Бігуни на середні 
дистанції експериментальної групи з середнім рівнем 
фізичної підготовленості та рівнем вище за середній 
не відзначилися протягом змагального сезону 2008 р.

Висновки.
1. Розроблена методика оцінки фізичного стану спортс-

менів різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу 
на короткі і середні дистанції, з урахуванням інфор-
мативних критеріїв оцінки фізичної підготовленості 
й функціонального стану серцево-судинної системи, 
дає можливість оперативно оцінити фізичний стан 
спортсменів, виділити лідерів із групи спортсменів з 
однаковим спортивним результатом для подальшого 
включення до складу збірної команди, для участі у 
змаганнях різного рівня. Методика вміщує комплекс 
педагогічних тестів, оцінні таблиці, модельні показ-
ники ритмокардіографії, визначення типу вегетатив-
ної регуляції серцевого ритму й класифікацію функ-
ціональних станів спортсменів.

2. Аналіз результатів виступу в змагальному сезоні бігу-
нів на короткі та середні дистанції під час експеримен-
тальних досліджень підтвердив ефективність розро-
бленої методики оцінки фізичного стану спортсменів 
різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу на корот-
ку та середні дистанції. Виявлені лідери експеримен-
тальних груп показали високі спортивні результати, 
успішно провели літній змагальний сезон 2008 року.

3. Застосування розробленої методики оцінки фізично-
го стану бігунів на короткі та середні дистанції до-
зволяє визначати спортсменів-лідерів і прогнозувати 
їхній спортивний результат, може бути використана 
при відборі до складу резервної збірної команди кра-
їни з легкої атлетики (юнацький, юніорський, моло-
діжний склади). Також розроблена методика оцінки 
фізичного стану спортсменів дозволяє на базових 
етапах підготовки виявити резерв легкоатлетів, здат-
них досягти високого спортивного результату й зго-
дом зберігати його на подальших етапах. 

Перспективи подальших досліджень полягають в роз-
робці критеріїв оцінки фізичної підготовленості й функці-
онального стану серцево-судинної системи спортсменів і 
на їх підґрунті здійснення оцінки фізичного стану спортс-
менів різної кваліфікації, які спеціалізуються в легкоатле-
тичних стрибках, метаннях, багатоборствах.



85

2012

05

Література:
Волков В.Ю. Оперативный педагогический контроль при подго-1. 
товке легкоатлетов к соревнованиям: автореф. дис. на соискание 
уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теория и методика 
профессионального образования». – Л., 1985. – 18 с.
Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке. – К.: 2. 
Здоров’я, 1988. – 144 с.
Иван Ральф3. . Подготовка молодых спортсменов в Академии 
ASPIRE в Катаре // Легкоатлетический вестник ИААФ. – Олим-
пия Пресс. – 2009. – Т.24. – № 3. – С. 103 – 108.
Ильин В.Н., Криворученко Е.В. Перспективы использования 4. 
структурно-лингвистического анализа показателей вариабельности 
сердечного ритма для оценки функционального состояния спор-
тсменов // І Междунар. конгр. “Термины и понятия в сфере физиче-
ской культуры” (22-23 декабря 2006 р, Санкт-Петербург). – СПб: Гос. 
универ.физ. культуры им. Р.Ф.Лесгафта, 2006 – С. 87 – 92. 
Ільїн В.М. Структурно-лінгвістичний аналіз адаптації реакції 5. 
організму людини на фізичне навантаження // Теорія і методика 
фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 2, 3. – С. 74 – 78.
Никитушкин В.Г. Современная подготовка юных спортсме-6. 
нов. – М.: Москомспорт, 2009. − 112 с.
Петровский В.В. Бег на короткие дистанции. – М.: Физкультура 7. 
и спорт, 1978. – 80 с.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпий-8. 
ском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – К.: 
Олимп. л-ра, 2004. – 808 с.
Селуянов В.Н. Подготовка бегуна на средние дистанции. – М.: 9. 
ТВТ Дивизион, 2007. – 112 с.
Сіренко В.О. Фізична підготовка бігунів // Слобожанський 10. 
науково-спортивний вісник: зб. наук. праць. – Харків, 1998. – 
Вип. 1. – С. 87 – 89.
Суслов Ф.П. Современная система спортивной подготовки. – 11. 
М., 1995. – 448 с.
Травин Ю.Г. Бег на средние и длинные дистанции // Легкая атле-12. 
тика. – 1986. – № 11. – С. 8 – 9.
Bompa T. Peorodization training for sports. – Champing: Human 13. 
Kinetics, 1999. – 248 p.
Cottin F., Papelier Y.Regulation of the cardiovascular system dur-14. 
ing dynamic exercise: Integrative approaches  // Crit. Rev. Phys. and 
Rehabil. Med. – 2002. – Vol. 14, N 1. – P. 53 – 81.

Информация об авторе:
Криворученко Елена Викторовна

kmo-smr@ukr.net
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

ул. Физкультуры 1, г.Киев, 03680, Украина. 
Поступила в редакцию 12.03.2012г.

References:
Volkov V.Iu. 1. Operativnyj pedagogicheskij kontrol’ pri podgotovke 
legkoatletov k sorevnovaniiam [Operative pedagogical control at 
preparation of athletes to the competitions], Leningrad, 1985, 18 p.
Zaporozhanov V.A. 2. Kontrol’ v sportivnoj trenirovke [Control in the 
sporting training], Kiev, Health, 1988, 144 p.
Ivan Ral’f. 3. Legkoatleticheskij vestnik IAAF    [Track-and-field 
announcer IAAF], 2009, T.24, vol.3, pp. 103 – 108.
Il’in V.N., Krivoruchenko E.V. Perspektivy ispol’zovaniia strukturno-4. 
lingvisticheskogo analiza pokazatelej variabel’nosti serdechnogo 
ritma dlia ocenki funkcional’nogo sostoianiia sportsmenov [Prospects 
of the use of structural linguistic analysis of indexes of variability of 
cardiac rhythm for the estimation of the functional state of sportsmen 
]. Terminy i poniatiia v sfere fizicheskoj kul’tury [Terms and concepts 
in the field of physical culture ], Saint Petersburg, 2006, pp. 87 – 92. 
Il’yin V.M. 5. Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia i sportu 
[Theory and methods of physical education and sport], 2005, vol.2, 
3, pp. 74 – 78.
Nikitushkin V.G. 6. Sovremennaia podgotovka iunykh sportsmenov 
[Modern preparation of young sportsmen], Moscow, Moskomsport, 
2009, 112 p.
Petrovskij V.V. 7. Beg na korotkie distancii [Sprint],  Moscow, Physical 
Culture and Sport, 1978, 80 p.
Platonov V.N. 8. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte 
[The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, 
Olympic Literature, 2004, 808 p.
Seluianov V.N. 9. Podgotovka beguna na srednie distancii [Training of 
runner on midranges], Moscow, Division, 2007,  112 p.

Sirenko V.O. 10. Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik 
[Slobozhansky scientific and sport bulletin], 1998, vol.1, pp. 87 – 89.

Suslov F.P. 11. Sovremennaia sistema sportivnoj podgotovki [Modern 
system of sporting preparation], Moscow, 1995,  448 p.

Travin Iu.G. 12. Legkaia atletika [Track-and-field], 1986, vol.11, pp. 8 – 9.
Bompa T. 13. Peorodization training for sports. Champing: Human 

Kinetics, 1999, 248 p.
Cottin F., Papelier Y. Regulation of the cardiovascular system during 14. 

dynamic exercise: Integrative approaches  // Critical Reviews in 
Physical and Rehabilitation Medicine, 2002, vol.14 (1), pp. 53 – 81.

Information about the author:
Kryvoruchenko O.V.

kmo-smr@ukr.net
National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine. 
Came to edition 12.03.2012.

Рис. 1. Схема методики оцінки фізичного стану спортсменів різної кваліфікації,  
які спеціалізуються з бігу на короткі і середні дистанції
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Перспективи використання досвіду підготовки резерву  
у циклічних дисциплінах в системі багаторічного тренування  

у спортивних іграх
Максименко І.Г.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Мета роботи – визначити підходи 
щодо побудови багаторічної під-
готовки резерву у циклічних дис-
циплінах та обґрунтувати перспек-
тивні напрямки їх використання в 
тренувальному процесі в ігрових 
видах спорту. Проведено опиту-
вання, бесіди та анкетування про-
відних фахівців (17 тренерів) і 
спортсменів (80 атлетів). Зазначе-
но, що одним з недоліків традицій-
ної системи підготовки спортсменів 
є недостатнє забезпечення трену-
вального процесу інформаційними 
технологіями. Встановлено, що у 
циклічних видах спорту досить го-
строю є проблема планування на-
вантажень у макроциклі підготовки 
юних спортсменів. Показано, що до 
особливостей побудови тренуваль-
ного процесу у циклічних видах 
слід віднести й застосування ін-
дивідуального підходу.  Представ-
лено можливі шляхи вирішення 
проблеми оптимізації багаторічної 
підготовки резерву у спортивних 
іграх. Зазначається на  необхіднос-
ті реалізації на практиці теоретич-
них положень, що пов’язані з усіма 
етапами багаторічного тренування.

Максименко И.Г. Перспективы исполь-
зования опыта подготовки резерва в 
циклических дисциплинах в системе 
многолетней тренировки в спортивных 
играх. Цель работы – определить подхо-
ды к построению многолетней подготов-
ки резерва в циклических дисциплинах и 
обосновать перспективные направления 
их использования в тренировочном про-
цессе в игровых видах спорта. Проведен 
опрос, беседы и анкетирование ведущих 
специалистов (17 тренеров) и спортсменов 
(80 атлетов). Отмечено, что одним из недо-
статков традиционной системы подготовки 
спортсменов является недостаточное обе-
спечение тренировочного процесса инфор-
мационными технологиями. Установлено, 
что в циклических видах спорта достаточно 
острой является проблема планирования 
нагрузок в макроцикле подготовки юных 
спортсменов. Показано, что к особенно-
стям построения тренировочного процес-
са в циклических видах следует отнести 
и применение индивидуального подхода. 
Представлены возможные пути решения 
проблемы оптимизации многолетней под-
готовки резерва в спортивных играх. Ак-
центируется внимание  на  необходимости 
реализации на практике теоретических по-
ложений, которые связаны со всеми этапа-
ми многолетней тренировки.

Maksimenko I.G. Perspectives of the 
use of experience of preparation of 
reserve in cyclic disciplines in the 
system of the long-term training in 
team games. Purpose of work – to 
define approaches to the construction of 
long-term preparation of reserve in cyclic 
disciplines. Also to ground perspective 
directions of their use in a training process 
in the playing types of sport. Questioning, 
conversations and questionnaires of 
leading specialists (17 trainers) and 
sportsmen is conducted (80 athletes). It is 
marked that one of lacks of the traditional 
system of preparation of sportsmen is the 
insufficient providing of training process 
information technologies. It is set that 
in the cyclic types of sport the sharp is 
enough there is a problem of planning 
of loadings in macrocycle of training of 
young sportsmen. It is rotined that to 
the features of construction of training 
process in cyclic kinds it is necessary to 
take application of individual approach. 
The possible ways of decision of problem 
of optimization of long-term training of 
reserve are presented in sporting games. 
Attention  is accented on  the necessity 
of realization in practice of theoretical 
positions which are related to all of the 
stages of the long-term training.

Ключові слова:
адаптація, багаторічна, досвід, 
підготовка, положення, проблема, 
процес, циклічні.

адаптация, многолетняя, опыт, подго-
товка, положения, проблема, процесс, ци-
клические.

adaptation, long-term, experience, 
preparation, statements, problem, 
process, cyclic.

Вступ. 1

Загальновідомо, що досить актуальною є проблема 
оптимізації багаторічної підготовки юних спортсменів, 
зокрема у вітчизняних спортивних іграх [2, 4, 6]. При 
цьому, на наш погляд, одним зі шляхів вирішення 
такої проблеми є вивчення особливостей, пов’язаних 
з побудовою системи багаторічної підготовки у інших 
видах спорту та раціональне використання окремих 
підходів у спортивних іграх [1, 3, 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, а 
також динаміки результатів змагань різного рівня 
свідчить про те, що циклічні види необхідно 
віднести до видів спорту, у яких систему багаторічної 
підготовки розроблено найбільш якісно [1, 3, 7, 8]. 
Загальновідомо, що саме у вітчизняних циклічних 
дисциплінах накопичено великий досвід, пов’язаний 
із побудовою тренувального процесу від новачка до 
майстра спорту міжнародного класу [2, 3, 8]. Зокрема, 
спочатку радянським, а згодом і українським атлетам 
у плаванні та окремих бігових легкоатлетичних дис-
циплінах вдалося досягти помітних успіхів на міжна-
родних аренах [1, 4, 7]. Зазначене вище спонукало до 
проведення експериментальних пошуків у площині 
вивчення перспектив узагальнення досвіду підготов-
ки спортсменів саме у зазначених циклічних видах з 
метою його впровадження до системи багаторічного 
вдосконалення у спортивних іграх.
© Максименко І.Г., 2012

Роботу виконано у відповідності із темою 2.8 
«Удосконалення підготовки спортсменів в окремих 
групах видів спорту» Зведеного плану НДР Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 роки. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – визначити підходи щодо по-

будови багаторічної підготовки резерву у циклічних 
дисциплінах та обґрунтувати перспективні напрямки 
їх використання в тренувальному процесі в ігрових 
видах спорту. 

У дослідженнях було використано методи теоре-
тичного аналізу, синтезу та узагальнення інформації, 
педагогічні спостереження, а також опитування, бесі-
ди та анкетування провідних фахівців (17 тренерів) і 
спортсменів (80 атлетів). 

Об’єкт дослідження – процес підготовки юних 
спортсменів. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні по-
ложення системи багаторічної підготовки резерву у 
циклічних дисциплінах.

Результати дослідження. 
Як відомо, система підготовки у циклічних видах 

спорту, як й у інших спортивних дисциплінах, має 
базуватися на застосуванні положень теорії періоди-
зації. Ця теорія передбачає побудову тренувального 
процесу на основі використання великих циклів – ма-
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кроциклів. Кожен такий великий цикл, у свою чергу, 
складається з більш менших структурних одиниць – 
періодів, етапів підготовки, середніх та малих циклів. 
Особливості побудови тренувального процесу у всіх 
цих структурних одиницях у циклічних видах спорту 
обумовлено низкою факторів, пріоритетними серед 
яких є етап багаторічної підготовки, схема кален-
даря змагань та рівень підготовленості спортсмена. 
Кожному з етапів підготовки притаманні відповідні 
завдання, які в поєднанні з тривалістю змагального 
періоду та інтенсивністю графіку стартів обумовлю-
ють схеми побудови тренувального процесу. Окремо 
слід відзначити, що відмінною рисою циклічних видів 
спорту є тривалість підготовчого та змагального пері-
одів макроциклів тренувань. Так, у порівнянні зі спор-
тивними іграми циклічні дисципліни мають досить 
тривалий підготовчий період та відносно короткий 
змагальний період. Саме тривалість цих періодів є од-
ним з факторів, що обумовлює особливості побудови 
процесу підготовки. За даними літературних джерел, 
опитування провідних фахівців, аналізу тренерської 
документації та за результатами педагогічних спосте-
режень встановлено, що схеми побудови макроциклів 
тих, хто починає займатися й має невисоку кваліфі-
кацію, перебуваючи на першому і другому етапах 
багаторічної підготовки, у циклічних видах спорту є 
досить простими. Це, як правило, одноциклові схе-
ми побудови річних циклів занять, які передбачають 
тривалий підготовчий період, не досить чітко визна-
чений і короткий змагальний період та відносно три-
валий перехідний період. Вищезазначені особливості 
побудови макроциклів регламентовано завданнями 
першого і другого етапів багаторічного тренування. 
Характеризуючи особливості побудови багаторічного 
тренувального процесу на першому – другому етапах 
у циклічних видах спорту, слід відзначити, що біль-
шість фахівців з плавання та легкої атлетики вказують 
на недопустимість здійснення ранньої спеціалізації. 
Ці вчені та практики визначають, як оптимальні для 
етапу початкової підготовки: загальний річний обсяг 
занять – 100 – 190 год, кількість тренувань на тиж-
день – 2 – 3, тривалість одного заняття – до 60 – 70 хв. 
За результатами педагогічних спостережень встанов-
лено, що календар змагань, який застосовують в прак-
тиці підготовки 9 – 14-річних спортсменів у таких ви-
дах, як плавання та бігові дисципліни легкої атлетики, 
також сприяє реалізації завдань та настанов першого 
– другого етапів багаторічного тренування. Наведені 
вище матеріали свідчать про реалізацію на практиці 
фахівцями з країн СНД низки теоретичних положень, 
що стосуються побудови тренувального процесу у ци-
клічних видах на першому – другому етапах багато-
річної підготовки. У той же час, вивчення передового 
досвіду підготовки зарубіжних спортсменів дозволяє 
стверджувати про існування ідентичності у деяких 
підходах щодо побудови багаторічної підготовки. В 
ході аналізу тренерської документації та опитування 
провідних вітчизняних тренерів та спортсменів вста-
новлено, що традиційно схеми побудови середніх та 
малих циклів на першому – другому етапах багато-
річної підготовки у циклічних видах спорту характе-

ризуються відносною простотою. За даними дослі-
джень помітних успіхів досягали лише ті атлети, які 
на першому – другому етапах багаторічної підготовки 
використовували мікро-, мезоцикли, побудовані з ура-
хуванням дидактичних й специфічних принципів та 
принципових настанов спортивного тренування. По-
будова малих та середніх циклів на другому етапі ба-
гаторічної підготовки у циклічних видах відрізняється 
від схем першого етапу тим, що поступово зростають 
обсяги та інтенсивність навантажень, збільшується 
кількість спеціальних вправ, незначним чином змен-
шується обсяг загальнорозвиваючих вправ.

Характеризуючи особливості побудови тренуваль-
ного процесу у циклічних видах спорту на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки, слід відзначити деякі 
відмінності в порівнянні з попередніми етапами. Ці 
відмінності, перш за все, пов’язані зі зростанням ква-
ліфікації тих, хто займається. Так, на цьому етапі, по-
ряд із завданнями формування „бази” різнобічної під-
готовленості, укріплення здоров’я, засвоєння основ 
техніки, з’являються такі завдання: створення „бази” 
спеціальної підготовленості, вдосконалення техніки 
обраного виду спорту, здійснення більш поглибленої 
психологічної та тактичної підготовки, визначення 
майбутньої спеціалізації спортсмена. Третій етап ба-
гаторічного тренування складається з двох частин: у 
першій частині проводиться переважно загальна та до-
поміжна підготовка; у другій частині застосовують зна-
чно більший обсяг засобів спеціальної підготовки. На 
цьому етапі багаторічної підготовки, як правило, вже 
визначаються із предметом спеціалізації, що й обумов-
лює стратегію побудови тренувального процесу. Крім 
того, етап спеціалізованої базової підготовки у цикліч-
них видах характеризується виконанням підвищених 
обсягів роботи, а також застосуванням індивідуального 
підходу до тренувань. Загальновідомо, що фізіологічні 
особливості організму спортсменів віком 14 – 17 років 
створюють найбільш сприятливі умови для розвитку 
таких якостей, як швидкість і витривалість. Макроци-
кли третього етапу багаторічної підготовки у порівнян-
ні з аналогічними одиницями першого – другого етапів 
відрізняються більш складними схемами побудови. 
Так, у тренувальній практиці іноді вже застосовують не 
тільки одно-, але й дво- та більше циклові макроцикли. 
Це обумовлено побудовою календаря змагань і тим, що 
етап спеціалізованої базової підготовки у плаванні та 
різних легкоатлетичних дисциплінах характеризуєть-
ся чітко визначеними підготовчим, змагальним і пере-
хідним періодами. Вищевказане обумовлює зростання 
обсягу та інтенсивності навантажень, які використову-
ють на етапі спеціалізованої базової підготовки, зокре-
ма, участь атлетів у достатньо великій для цього віку 
кількості стартів потребує застосування більш склад-
них схем річних циклів. За даними педагогічних спо-
стережень встановили, що досить часто у реальному 
тренувальному процесі обсяги роботи юних плавців і 
легкоатлетів на 15 – 30 % перевищують ті, що рекомен-
довані фахівцями. Така інтенсифікація процесу підго-
товки обумовлена цілеспрямованістю спортсменів на 
досягнення максимальних результатів на даному етапі. 
Це пов’язано з особливостями календаря змагань і на-
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становами тренерів. 
Аналіз динаміки результатів виступів вітчизняних 

баскетболістів, футболістів, гандболістів, гравців у 
футзал на міжнародних змаганнях останніх 5-8 років 
дозволяє припустити, що сучасні технології, які ви-
користовують в багаторічній підготовці спортсменів у 
циклічних видах спорту, було адаптовано у спортив-
ні ігри не досить ефективно – було проведено лише 
формальний перенос окремих базових положень без 
врахування особливостей процесу багаторічного тре-
нування, притаманних ігровим видам спорту. Аналіз 
матеріалів досліджень дозволяє стверджувати, що на І 
та ІІ етапах багаторічної підготовки у спортивних іграх 
у повній мірі не використовують підходи, що знайшли 
широке застосування у циклічних видах і співвідно-
сяться із загальними теоретичними положеннями 
спортивного тренування: формування у дітей „бази” 
різнобічної підготовленості; застосування оптималь-
ної для цих вікових груп кількості спеціальних вправ 
та вправ, спрямованих на розвиток техніко-тактичної 
майстерності; використання в тренувальному процесі 
навантажень, які за обсягом та інтенсивністю адекват-
ні віковим особливостям; запобігання ранній спеціа-
лізації; проведення оптимальної для цих вікових груп 
кількості змагань; використання індивідуального під-
ходу до побудови тренувального процесу.

Висновки
1. Встановлено, що циклічні види необхідно віднести 

до видів спорту, у яких систему багаторічної підго-
товки розроблено найбільш якісно. Зазначене вище 
надає всі підстави для пошуку шляхів оптимізації 
процесу багаторічної підготовки юних спортсменів, 
які спеціалізуються в ігрових видах, на основі уза-
гальнення передового досвіду тренування у цикліч-
них дисциплінах.

2. Матеріали порівнювального аналізу дозволяють 
стверджувати, що на сучасному етапі розвитку 
спортивних ігор проблема адаптації теоретико-
методичних положень, пов’язаних із тренуванням у 

циклічних дисциплінах, до системи багаторічної під-
готовки в ігрових видах є досить актуальною. Осо-
бливої актуальності ця проблема набуває у спортив-
них іграх на етапах початкової, попередньої базової 
та спеціалізованої базової підготовки. Таку актуаль-
ність обумовлено тим, що саме на цих етапах ефек-
тивність традиційної системи підготовки в ігрових 
видах спорту є досить низькою, а це, в свою чергу, є 
однією з головних причин невдалих виступів вітчиз-
няних дорослих гравців на світових аренах. 

3. Аналіз матеріалів досліджень дозволяє стверджу-
вати, що у циклічних видах спорту на етапах по-
чаткової та попередньої базової підготовки просте-
жується тенденція реалізації на практиці основних 
завдань, пов’язаних з цими етапами, що обумовлює 
поступове зростання майстерності спортсменів у 
подальшому. Одним з недоліків традиційної сис-
теми підготовки на цих етапах є недостатнє забез-
печення тренувального процесу інформаційними 
технологіями. У той же час матеріали педагогічних 
спостережень, опитування фахівців, аналізу літера-
турних даних і планів підготовки висококваліфіко-
ваних плавців і бігунів дозволяють стверджувати, 
що помітних успіхів досягали переважно ті атлети, 
які не лише на першому і другому, але й на наступ-
них етапах багаторічного тренування намагалися 
реалізувати на практиці теоретичні положення, 
пов’язані з цими етапами. У циклічних видах спор-
ту досить гострою є проблема планування наванта-
жень у макроциклі підготовки юних спортсменів. 
До особливостей побудови тренувального процесу 
у циклічних видах слід віднести й застосування ін-
дивідуального підходу. 

Перспективи подальших досліджень полягають 
в обґрунтуванні ефективності адаптації до системи 
багаторічної підготовки юних спортсменів, які спе-
ціалізуються зі спортивних ігор, певних схем різних 
структурних утворень, запозичених з циклічних дис-
циплін.
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Аннотации:
Рассмотрен вопрос возможности при-
менения в программах физической 
реабилитации специальных физиче-
ских упражнений у спортсменов игро-
вых видов спорта с повреждением 
коленного сустава. Проведен анализ 
и обобщение научно-методических 
данных по вопросам механизмов и 
особенностей возникновения спор-
тивных травм, а также современных 
средств и методов восстановления 
при травмах капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава. Уста-
новлено, что в современных мето-
диках физической реабилитации 
спортсменов с травмами опорно-
двигательного аппарата не встре-
чаются комплексные программы с 
использованием плиометрических 
упражнений. Их применение способ-
ствует профилактике возникновения 
рецидивных спортивных травм, вос-
становлению специальной работо-
способности и скоростно-силовых 
качеств спортсмена.

Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер, 
Париш Мохаммад Реза, Ніканоров 
О.К. Використання пліометричного 
тренування у фізичній реабілітації 
спортсменів ігрових видів спорту з 
ушкодженням капсульно-зв'язкового 
апарату колінного суглобу. Розглянуто 
питання можливості застосування в про-
грамах фізичної реабілітації спеціальних 
фізичних вправ у спортсменів ігрових 
видів спорту з пошкодженням колінного 
суглоба. Проведений аналіз і узагальнен-
ня науково-методичних даних з питань 
механізмів і особливостей виникнення 
спортивних травм, а також сучасних за-
собів та методів відновлення при травмах 
капсульно-зв'язкового апарату колінного 
суглоба. Встановлено, що в сучасних ме-
тодиках фізичної реабілітації спортсме-
нів з травмами опорно-рухового апарату 
не зустрічаються комплексні програми з 
використанням пліометричних вправ. Їх 
застосування сприяє профілактиці ви-
никнення рецидивних спортивних травм, 
відновленню спеціальної працездатності 
і швидкісно-силових якостей спортсмена.

Moh’d Khalil Moh’d Abdel Kader, 
Parish Mohammad Reza, Nikanorov 
A.K. Use of plyometric trainings in 
physical rehabilitation of athletes 
in playing sports with injuries of the 
capsule-ligament apparatus of knee. 
The question of possibility of application 
is considered in the programs of physical 
rehabilitation of the special physical 
exercises for the athletes in playing sports 
with the damage of knee-joint. An analysis 
and generalization of scientific-methodical 
information on questions of mechanisms 
and features of origin of sporting traumas, 
and also modern facilities and methods 
of renewal at the traumas of the capsule-
ligament apparatus of knee is conducted. 
It is set that in the modern methods of 
physical rehabilitation of sportsmen with 
the traumas of locomotorium the complex 
programs do not meet with the use of 
plyometric exercises. Their application is 
instrumental in the prophylaxis of origin 
of recurrent sporting traumas, renewal 
of the special capacity and speed-power 
qualities of athletes. 

Ключевые слова:
спортсмен, повреждение, плиоме-
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Введение. 1

По данным зарубежных и отечественных ав-
торов [2, 5, 7], коленный сустав является самым 
травмируемым суставом человека. На его долю при-
ходится до 25% всех повреждений нижних конечнос-
тей и до 50% всех травм суставов. 

Биомеханической особенностью игровых ви-
дов спорта является большое количество прыжков и 
быстрый бег с внезапным изменением направления, 
часто вызывающие бесконтактные травмы капсульно-
связочного аппарата коленного сустава [6, 8]. По-
вреждения капсульно-связочного аппарата коленного 
сустава относятся к наиболее тяжелым травмам ко-
ленного сустава, существенно нарушающим его функ-
цию. Восстановление спортивной работоспособности 
при его повреждении возможно только оперативным 
путем с последующим применением комплекса 
реабилитационных мероприятий [3, 4].

По мнению многих авторов [1, 3, 7], задачей фи-
зической реабилитации спортсменов является вос-
становление общей и специальной работоспособнос-
ти спортсменов после перенесенных заболеваний и 
травм. Сохраняя многие черты, свойственные реа-
билитации больных-неспортсменов, реабилитация 
спортсменов в то же время остро специфична, прежде 
всего по конечным своим целям – восстановлению 
специфических двигательных качеств и навыков, что 
© Мох'д Халил Мох'д Абдель Кадер,  

  Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К., 2012

требует иных форм организации, средств и методов 
восстановления. 

Анализ литературных данных свидетельству-
ет о том, что в современных методиках физической 
реабилитации спортсменов игровых видов спорта с 
травмами опорно-двигательного аппарата не встре-
чаются комплексные программы с использованием 
специальных плиометрических упражнений, способ-
ствующих восстановлению скоростно-силовых спо-
собностей [4, 8].

Известно, что плиометрический режим трениров-
ки самый эффективный в развитии скоростно-силовых 
качеств, преобладающих у спортсменов в игровых ви-
дах спорта [8]. Кроме того, в сопряжении с ними, тре-
нируются механизмы нейро-мышечного управления и 
техника правильного приземления. 

В научной литературе крайне мало данных о вос-
становлении специальной работоспособности и спе-
цифических двигательных качеств, преимущественно 
скоростно-силовой направленности у спортсменов 
игровых видов спорта [1, 3]. Нет ясности, относитель-
но того, с какого периода физической реабилитации 
необходимо включать в занятия средства и методы 
восстановления специальной направленности и какие 
существуют показания и противопоказания к их при-
менению.

Проведенное нами исследование явилось попыткой 
решения данной проблемы.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является выявление возможностей 

использования плиометрической тренировки в фи-
зической реабилитации спортсменов игровых видов 
спорта с повреждением капсульно-связочного аппара-
та коленного сустава для развития специальной рабо-
тоспособности и профилактики рецидивных травм. 

Для достижения поставленной цели был прове-
ден анализ и обобщение зарубежной и отечественной 
специальной научно-методической литературы по во-
просам спортивного травматизма и физической реа-
билитации при повреждении капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава у спортсменов.

Результаты исследования.
Современные игровые виды спорта характеризу-

ются высокой двигательной активностью спортсме-
нов. Специфика игры, протекающая с переменной 
интенсивностью в динамическом режиме мышечных 
сокращений при длительном, быстром и почти 
непрерывном реагировании на изменяющуюся об-
становку, предъявляет высокие требования к уровню 
скоростно-силовых возможностей игроков [6]. 

Проявление скоростно-силовых возможностей 
мышечных групп обусловлено в большей степени или 
количеством двигательных единиц, вовлеченных в рабо-
ту, или особенностями сократительных свойств мышц. 
Важно отметить, что методы развития скоростно-
силовых качеств являются общими для различных 
видов спорта – выбор их не зависит от специализа-
ции, квалификации и индивидуальных особенностей 
спортсмена. Центральной методической проблемой 
восстановления скоростно-силовых способностей яв-
ляется проблема оптимального сочетания в упражне-
ниях скоростных и силовых характеристик движения. 
Трудности ее решения вытекают из того, что скорость 
движений и степень преодолеваемого отягощения 
связаны обратно пропорционально. Обусловленные 
этим противоречия между силовыми и скоростными 
характеристиками движений устраняются на основе 
сбалансирования их таким образом, чтобы достигалась 
возможно большая мощность внешне проявляемой 
силы с приоритетом быстроты действия.

Одной из наиболее перспективных методик вос-
становления скоростно-силовых способностей явля-
ется плиометрическая тренировка (греч. pleythyein 
– возрастание) [6]. Известно, что большинство движе-
ний в спорте происходит в результате изотонического 
(миометрического) типа сокращения мышц, при кото-
ром мышцы под воздействием внешней нагрузки либо 
укорачиваются (концентрический вид сокращения), 
либо удлиняются (эксцентрический вид сокращения). 
Упражнения, во время которых мышцы обеспечивают 
выполнение какого-либо движения, последовательно 
находясь в эксцентрическом и концентрическом ви-
дах сокращения, называются плиометрическими [8].

При выполнении полного плиометрического движе-
ния мышцы развивают большую мощность, чем толь-

ко при концентрическом движении, без предшеству-
ющего эксцентрического. При быстром выполнении 
последовательности «сгибание – изометрическое на-
пряжение – разгибание» мышцы слегка растягивают-
ся. При этом в них, как в растянутом резиновом жгу-
те, накапливается некоторое количество эластической 
энергии. Если эксцентрическое и концентрическое 
движение идут друг за другом, эластическая энергия 
не успевает рассеяться и выделяется в ходе движения. 
Если же происходит задержка, эта энергия поглоща-
ется в мышцах и переходит в тепло. Плиометричес-
кое движение ведет к более мощному сокращению 
мышц. Это дает увеличение числа задействованных 
мышечных волокон и ускорение их работы. Так про-
исходит, например, при серии вертикальных прыжков 
или прыжков в длину. 

Использование плиометрической тренировки в 
реабилитационных мероприятиях у спортсменов 
игровых видов спорта имеет огромное значение, так 
как позволяет восстанавливать специальную работос-
пособность и, прежде всего, скоростно-силовые каче-
ства, характерные для этих видов спорта. Однако их 
применение представляется возможным только в тре-
нировочном периоде физической реабилитации, так 
как требует максимальной мобилизации двигательной 
функции спортсмена.

Показанием для начала плиометрической трени-
ровки является полное отсутствие воспалительных 
явлений, восстановление функции коленного сустава 
и его стабильность при ручных пробах и физических 
нагрузках.

При выполнении плиометрических упражнений не-
обходимо соблюдение спортсменами ряда правил [6]:

Перед их применением выполнять разминку и 1. 
упражнения на растягивание;
При выполнении обязательно следить, чтобы стопы 2. 
располагались параллельно друг другу;
При приземлении следить, чтобы голеностопный 3. 
сустав был жестко зафиксирован;
Между повторами обязательно делать паузы для от-4. 
дыха для предупреждения возникновения повреж-
дений. Соотношение между нагрузкой и отдыхом 
определяется из расчета 1:5. Например, 30 секунд-
ная нагрузка в полную силу должна сопровождаться 
2 мин 30 сек отдыха. Однако отдых вовсе не подраз-
умевает неподвижное состояние в положении сидя. 
В период отдыха необходимо продолжать двигать-
ся, выполняя менее динамичные упражнения, такие 
как растягивание, прыжки со скакалкой с малой ин-
тенсивностью;
Приземление должно осуществляться на подъем 5. 
свода стопы. Не допускать приземление на пятки 
или наружную часть стопы;
При выполнении упражнений придерживаться 6. 
принципа постепенности и последовательности 
увеличения нагрузки;
Упражнения выполнять только с весом собственно-7. 
го тела.

Особенностью применения плиометрических 
упражнений в программе восстановительных меро-
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приятий является их строгое ранжирование по коор-
динационной сложности и постепенность по увеличе-
нию объема и интенсивности. 

Таким образом, включение плиометрической 
тренировки в комплекс физической реабилитации 
позволяет расширить диапазон средств и методов 
восстановления специальной работоспособности 
спортсменов игровых видов спорта за счет восстанов-
ления и развития двигательных качеств специфичес-
кой направленности.

Выводы.
1. Согласно данным специальной литературы, наибо-

лее уязвимым звеном опорно-двигательного аппа-
рата у спортсменов является коленный сустав, на 
травмы и заболевания которого приходится около 
50% всей патологии.

2. Состояние детренированности, которое неизбеж-
но следует после длительного восстановительного 
процесса, ведет к снижению основных двигатель-
ных качеств, навыков и нарушению техники двига-
тельных действий в избранном виде спорта.

3. С целью профилактики рецидивных повреждений 
и восстановления специальной работоспособно-
сти, прежде всего скоростно-силовых качеств у 
спортсменов-игровиков, целесообразно исполь-
зовать на заключительном этапе реабилитации – 
тренировочном периоде, специальную программу, 
включающую плиометрические упражнения.
Дальнейшие исследования предполагается провес-

ти в направлении изучения влияния плиометричес-
кой тренировки на восстановление функциональных 
показателей травмированной нижней конечности у 
спортсменов игровых видов спорта.
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Вплив програми олімпійської освіти  
на рівень соматичного здоров’я та рухової підготовленості 

школярів загальноосвітніх шкіл
Навтіков О.Е., Мут’єв А.В., Сишко Д.В.

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 

Анотації:
Досліджувався вплив програ-
ми олімпійської освіти на рівень 
олімпійських знань,  соматичного 
здоров’я і рухової підготовленості 
школярів середнього віку. В до-
слідженні приймало участь 70 
учнів 7 класів. Програма курсу 
олімпійської освіти була інтегро-
вана в позакласну роботу школя-
рів. Програма розрахована на 26 
годин. Вона містила проведення 
лекцій (12 годин), семінарських 
занять (4 години), відео уроків (4 
години), спортивно-масових за-
ходів на олімпійську тематику (3 
години), відвідування спортивних 
змагань та зустрічі з видатними 
спортсменами. Встановлено, 
що впровадження в навчально-
виховний процес дітей середньо-
го шкільного віку програми олім-
пійської освіти дозволяє значно 
підвищити рівень їх знань, моти-
вації та практичних навичок діяти 
відповідно до ідеалів та цінностей 
олімпізму, що в свою чергу при-
зводить до суттєвого покращення 
їх фізичного здоров’я та рухової 
підготовленості.

Навтиков А.Э., Мутьев А.В., Сышко Д.В. 
Влияние программы олимпийского обра-
зования на уровень соматического здо-
ровья и двигательной подготовленности 
школьников общеобразовательных школ. 
Изучалось влияние программы олимпийского 
образования на уровень олимпийских зна-
ний,  соматического здоровья и двигательной 
подготовленности школьников среднего воз-
раста. В исследовании принимало участие 
70 учеников 7 классов. Программа курса 
олимпийского образования была интегри-
рована во внеклассную работу школьников. 
Программа рассчитана на 26 часов. Она со-
держала проведение лекций (12 часов), се-
минарских занятий (4 часа), видео уроков (4 
часа), спортивно-массовых мероприятий на 
олимпийскую тематику (3 часа), посещение 
спортивных соревнований и встречи с вы-
дающимися спортсменами. Установлено, что 
внедрение в учебно-воспитательный процесс 
детей среднего школьного возраста програм-
мы олимпийского образования позволяет 
значительно повысить уровень их знаний, 
мотивации и практических навыков действо-
вать в соответствии с идеалами и ценностя-
ми олимпизма, что в свою очередь приводит 
к существенному улучшению их физического 
здоровья и двигательной подготовленности.

Navtykov A.E., Mutiev A.V., Syshko 
D.V. The influence of the program of 
Olympic education on the level of 
somatic health and physical training of 
secondary schools scholars. Influence 
of the program of Olympic education on 
the level of Olympic knowledge, somatic 
health and motive preparedness of 
schoolboys of middle ages was studied. In 
research 70 students took part 7 classes. 
The program of course of Olympic 
education was computer-integrated 
in extracurricular work of schoolboys. 
The program is counted on 26 hours. It 
contained the leadthrough of lectures (12 
hours), seminar employments (4 hours), 
video of lessons (4 hours), спортивно-
массовых measures on Olympic subject 
(3 hours), visit of sporting competitions 
and meeting with prominent sportsmen. It 
is set that introduction in the educational 
process of the program of Olympic 
education allows considerably to promote 
the level of knowledge, motivation and 
practical skills to operate in accordance 
with ideals and values of olympism. It 
results in the substantial improvement of 
physical health and motive preparedness 
of children.

Ключові слова:
олімпійська, освіта, програма, 
школярі, фізичне, здоров’я, рухо-
ва, підготовленість.

олимпийское, образование, программа, 
школьники, физическое, здоровье, двига-
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Вступ.1

В умовах сьогодення особлива увага приділяється 
розробці нових виховних тех нологій, які б забезпечу-
вали формування і розвиток у підростаючого поколін-
ня на самперед духовних та фізичних якостей як домі-
нуючих і вирішальних для розвитку особистості.

Вивчення історії та розвитку олімпійського руху, 
його ідеалів, принципів і місця у системі явищ сучас-
ного суспільного життя набуває неабиякого виховного 
й освітнього значення. Саме тому в умовах сьогоден-
ня особливого значення набуває олімпійська освіта, 
покликана виховувати у підростаючого покоління 
прийняття принципів олімпізму.

В даний час, все більше усвідомлюється необхід-
ність істотної перебудови та гуманізації системи фі-
зичного виховання школярів і студентів, фізкультурно-
спортивної роботи в школах,  вузах і пропонуються 
різні шляхи вирішення цієї проблеми [1, 2, 4, 6 та ін.], 
одним з яких є організація освітньо виховного проце-
су на основі ідеології олімпізму, шляхом олімпійської 
освіти [3, 7].

Для вирішення завдань олімпійської освіти в різних 
країнах розроблено і апробоване на практиці широке 
коло форм і методів роботи, центральне місце серед яких 
займає робота з роз'яснення і пропаганди ідей олімпізму, 
олімпійського руху під час навчального процесу в шко-
лах, вузах і інших навчальних закладах [5, 8].
© Навтіков О.Е., Мут’єв А.В., Сишко Д.В., 2012

Інтеграція програм з олімпійської освіти у 
навчально-виховний процес шкіл, як вважає М. Була-
това та В. Єрмолова [3], базується на таких основних 
методах: вивченні теоретичних основ, які містять ма-
теріали з історії давньогрецьких Олімпійських ігор, 
відродження та становлення сучасного олімпійського 
руху, а та кож про олімпійські принципи та символи, 
Олімпійську хартію тощо, використанні різних видів 
літератури та мистецтва (малювання, ліплення, спів, 
му зика, слово тощо); пошукова робота (створення 
музеїв, кабінетів олімпійської освіти), організації та 
проведенні рухової діяльності як основи олімпійської 
освіти (всі види змагальної діяльності, заняття фізич-
ною культурою та спортом, у проце сі яких діти набу-
вають навичок керування олімпійськими принципами 
у повсякден ному житті).

Позитивні результати такої роботи висвітлені в 
роботах вітчизняних та закордонних авторів. Проте 
наукове обґрунтування таких програм та дослідження 
ефективності їх впливу на розвиток фізичної культури 
особистості залишається досить актуальним.   

Робота виконана згідно до плану НДР Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження  полягала у вивченні впливу 

програми олімпійської освіти на рівень олімпійських 
знань,  соматичного здоров’я і рухової підготовленос-
ті школярів середнього віку.



93

2012

05
Методи й організація дослідження. Під час дослі-

дження використовували наступні методи: аналіз, син-
тез, систематизація наукової та науково-методичної 
літератури, опитування, тестування рухових якостей 
та фізичної працездатності з визначенням рівнів по 
кожному показнику, метод експрес-скринінгу рівня 
соматичного здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко, 
анкетування школярів щодо олімпійської освіченості 
та вихованості (з визначенням індексів олімпійських 
знань, мотивації, практичної поведінки та загального 
індексу олімпійської освіченості у вузькому розумін-
ні), методи математичної статистики.

В дослідженні приймало участь 70 учнів 7 класів 
НВК “Школа-колегіум” № 14 м. Сімферополя, які 
були розділені на дві групи – контрольну та експери-
ментальну.

Програма курсу олімпійської освіти в експеримен-
тальній групі була інтегрована в позакласну роботу 
школярів та була розрахована на 26 академічних го-
дин. Вона містила проведення лекцій (12 академічних 
годин), семінарських занять (4 академічних години), 
відео уроків (4 академічні години), спортивно-масових 
заходів на олімпійську тематику (3 академічні годи-
ни), відвідування спортивних змагань та зустрічі з ви-
датними спортсменами.

Результати дослідження
До та після завершення експериментального курсу 

олімпійської освіти школярів середнього віку в екс-
периментальній і контрольній групах були проведені 
зрізи за зазначеними методиками. 

Результати індексів олімпійської освіченості у шко-
лярів контрольної та експериментальної груп до по-
чатку дослідження суттєво не відрізнялися (р>0,05).

Так, розрахунки узагальненого індексу олімпій-
ської освіченості (у вузькому розумінні) показали, 
що до початку педагогічного експерименту високий 
рівень серед учнів експериментальної групи встанов-
лений у 8,57%, середній рівень у 71,43% і низький 
у 20,0% школярів. В контрольній групі відповідно – 
5,17%, 74,29% та 20,0%.

Після завершення експериментальної програми 
олімпійської освіти повторне визначення узагальне-
ного індексу олімпійської освіченості встановило, 
що серед школярів експериментальної групи високий 
його рівень зафіксовано у 34,29%, середній у 48,57 % 
та низький у 8,57%. 

Результати школярів контрольної групи були зна-
чно нижчі та склали відповідно високий рівень – 
17,14%, середній – 65,71 % та низький – 17,14%.

Аналіз динаміки індексів олімпійської освіченості 
учнів середнього шкільного віку показує, що напри-
кінці навчального року змінився кількісний та якісний 
розподіл школярів за рівнями олімпійської освіченос-
ті. Так, кількість школярів експериментальної групи з 
низьким рівнем індексу олімпійських знань зменши-
лося на 11,42% за рахунок підвищення на 5,72% учнів 
із середнім рівнем та такім же зростанням з високим 
рівнем. В контрольній групі зростання цього індексу 
протягом року практично не відбулося. 

Ці результати свідчать про те, що запропонована про-
грама олімпійської освіти підвищує рівень знань школя-

рів про олімпійський рух, проте невисокий відсоток їх 
зростання ставить завдання пошуку більш ефективних 
засобів та методів передачі олімпійських знань.

Більш суттєва динаміка спостерігалася в рівні роз-
витку олімпійської мотивації та практики діяльності 
учнів експериментальної групи. Так кількість учнів з 
високим рівнем індексу олімпійської мотивації зросла 
на 14,29% за рахунок зменшення учнів з низьким та 
середнім рівнем.

Кількість учнів з високим рівнем індексу олімпій-
ської діяльності в експериментальній групі зросла на 
42,86%. В контрольній групі динаміка росту цих ін-
дексів була значно меншою.

Ґрунтовний аналіз сформованості системи відно-
шень та мотивації в галузі олімпізму та олімпійського 
руху у школярів експериментальної групи  встановив, 
що до застосування програми олімпійської освіти 
зовсім не інтересувалися спортивними змагання-
ми 14,3% респондентів, час від часу інтересувалися 
– 42,9%, постійно інтересувалися деякими видами 
спорту – 40,0% і постійно інтересуються багатьма ви-
дами спорту – 2,9%.   

Визначаючи ступень участі учнів експерименталь-
ної групи у заняттях фізичними вправами, змаганнях 
та стиль їх поведінку під час змагань до початку до-
слідження було встановлено, що 22,9% респондентів 
зовсім не займаються фізичними вправами, 45,7% за-
ймаються інколи, 17,1% регулярно займаються фізич-
ними вправами та лише 14,3% постійно відвідують 
спортивні секції. При цьому 14,3% учнів ніколи не 
приймають участь в спортивних змаганнях, 60,0% не 
приймають участі у змаганнях з різних причин, проте 
мають бажання змагатися, 5,7% постійно приймають 
участь у змаганнях «для розваги» і 20,0% приймають 
участь у змаганнях, для вдосконалення власних ре-
зультатів. 

Після застосування програми олімпійської осві-
ти в експериментальній групі зафіксовано наступну 
динаміку відповідей на запитання анкет: лише 2,9% 
респондентів зовсім не інтересувалися спортивними 
змаганнями, час від часу інтересувалися – 31,4%, кіль-
кість тих, хто постійно інтересується деякими видами 
спорту склала 37,1% та значно підвищилася учнів, які 
цікавляться багатьма видами спорту – 28,6% (+25,7% 
у порівнянні із початком дослідження). 

Змінилася також ступень участі учнів експери-
ментальної групи у заняттях фізичними вправами, 
змаганнях та стиль поведінку під час змагань. Так 
кількість школярів, які зовсім не займаються фізични-
ми вправами скоротилася на 14,3% та склала всього 
8,6% від загальної кількості групи, Відсоток учнів, 
які займаються інколи також значно знизився та склав 
11,4%. Проте суттєво зросла кількість учнів, які регу-
лярно займаються фізичними вправами – до 25,7% а 
також школярів, які записані та постійно відвідують 
спортивні секції – до 54,3% (+40,0% у порівнянні із 
початком дослідження). Позитивним було те, що на 
питання щодо участі в спортивних змаганнях жоден 
учень не відповів, що не приймає та не має бажан-
ня приймати участь в спортивних змаганнях та май-
же вдвічі скоротилася кількість тих, хто не приймає 
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участі у змаганнях з різних причин, проте мають ба-
жання змагатися (34,3%). Зросла на 34,3% (до 40,0%) 
кількість школярів, які  постійно приймають участь у 
змаганнях «для розваги» та на 5,7% (до 25,7%) тих, 
що приймають участь у змаганнях, для вдосконалення 
власних результатів. 

Змінилося також ставлення групи до перемоги. Ніх-
то не відповів, що здатний вести боротьбу за перемогу 
за будь яку ціну, навіть всупереч правилам. Своє відно-
шення до перемоги 22,9% школярів висловили як «го-
ловне не перемога, а участь»,  40,0% підтримали пере-
конання, що «перемога має бути перед усім над собою» 
та 37,1% відповіли, що прагнуть дістати перемогу в 
чесній боротьбі при чіткому дотриманні правил.

Вивчення соматичного здоров’я встановило, що 
54,29% учнів експериментальної групи мали низький 
рівень, 17,14% мали рівень нижче середнього, 22,86% 
– середній та 5,71% – мали рівень вище середнього. 
Школярі контрольної групи розподілилися за рівнями 
соматичного здоров’я таким чином: низький – 51,43%, 
нижче середнього – 22,86%, середній – 20% та вище 
середнього – 5,71%.   Високий рівень соматичного 
здоров’я не мав жоден учень як експериментальної 
так і контрольної групи.

Після завершення дослідження співвідношення 
учнів з різними рівнями здоров’я змінилося. Зокрема 
в експериментальній групі зміни були пов’язані із зни-
женням на 20,0% кількості учнів з низьким рівнем со-
матичного здоров’я та збільшенням на 17,15% з рівнем 
нижче середнього та на 2,85% зі середнім рівнем. Кіль-
кість школярів з рівнем вище середнього не змінилося.

  В контрольній групі кількість учнів з низьким рів-
нем соматичного здоров’я також знизилося на 2,86% 
за рахунок відповідного збільшення рівня нижче се-
реднього при незмінній кількості інших рівнів.

Дослідження рівню фізичної працездатності за ре-
зультатами модифікованого Гарвардського степ-тесту 
встановило, що 20,00% учнів експериментальної гру-

пи мали низький рівень, 40,00% мали рівень нижче 
середнього, 25,71% – середній, 11,43% – мали рівень 
вище середнього та у 2,86% зафіксовано високий рі-
вень. Школярі контрольної групи розподілилися за 
рівнями фізичної працездатності таким чином: низь-
кий – 17,14%, нижче середнього – 42,86%, середній 
– 25,17%, вище середнього – 8,57% та високий рівень 
– 5,71%.   Статистична обробка отриманих даних не 
виявила достовірних розбіжностей між результатами 
обох груп (р>0,05).

В кінці навчального року співвідношення учнів з 
різними рівнями фізичної працездатності змінилося 
(мал. 1). Так, у 8,57% учнів експериментальної групи 
було визначено низький рівень, 25,71% мали рівень 
нижче середнього, 40,00% – середній, 22,86% – мали 
рівень вище середнього. Кількість школярів з рівнем 
вище середнього в експериментальній групі не зміни-
лося. Школярі контрольної групи розподілилися за рів-
нями фізичної працездатності таким чином: низький – 
14,29%, нижче середнього – 40,00%, середній – 28,57%, 
вище середнього – 14,29% та відсоткова доля учнів з 
високим рівнем дещо зменшилась та склала – 2,86%.

Дослідження рівнів розвитку рухових якостей по-
казали, що співвідношення учнів з різними рівнями 
розвитку рухових якостей було практично однаковим 
як у експериментальній, так і в контрольній групі.

Наприкінці навчального року співвідношення рів-
нів розвитку рухових здібностей в експериментальній 
та контрольній групі змінилося. Аналізуючи динамі-
ку фізичної підготовленості в групах дослідження до 
та після програми олімпійської освіти було отримано 
дані, які свідчать про більш істотний приріст рівню 
рухових якостей в експериментальній групі. Зокрема 
кількість учнів експериментальної групи з високим 
рівнем швидкісних якостей збільшилася на 20 %, про-
ти 5,75% в контрольній, сили на 25,68% проти 17,16% 
та гнучкості на 17,16% проти 8,58%.

Мал. 1.  Порівняння кількості школярів (у %) з різними рівнями фізичної працездатності в 
експериментальній та контрольній групах наприкінці дослідження (1 – низький рівень, 2 – рівень 

нижче середнього, 3 – середній рівень, 4 – рівень вище середнього, 5 – високий рівень).
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Висновки. 
Впровадження в навчально-виховний процес дітей 

середнього шкільного віку експериментальної групи 
програми олімпійської освіти дозволило значно підви-
щити рівень їх знань, мотивації та практичних нави-
чок діяти відповідно до ідеалів та цінностей олімпізму, 

що в свою чергу призвело до суттєвого покращення їх 
фізичного здоров’я та рухової підготовленості.   

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
пошуку та науковому обґрунтуванні ефективних ін-
новацій в системі олімпійської освіти школярів Авто-
номної республіки Крим.

Таблиця 1
Приріст у результатах рівню фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку  

(за даними почату та кінця навчального року)

Показники фізичної 
підготовленості Рівень Експериментальна група Контрольна група

Швидкість за тестом «Біг на 30 
м», %

Високий +20,02 +5,72
Середній -5,72 +2,86
Низький -14,30 -8,58

Швидкісна сила за тестом 
«Стрибок в довжину з місця», %

Високий +5,72 +2,86
Середній -2,86 +2,86
Низький -2,86 -5,72

Сила за тестом «Підтягування у 
вису», %

Високий +25,68 +17,16
Середній -14,30 -17,16
Низький -11,44 0

Гнучкість за тестом «Нахил впе-
ред із положення сидячи ноги 
нарізно», %

Високий +17,16 +8,58
Середній -11,44 -5,72
Низький -5,72 -2,86

Спритність за тестом «Човнико-
вий біг 4 по 9 м», %

Високий +8,58 +2,86
Середній -5,72 -2,86
Низький -2,86 0

Література:
Столяров В.И. Олимпийское образование и спартианская си-1. 
стема воспитания. // Спорт, духовные ценности, культура. Вып. 
6: Сб. – М.: Гуманитарный Центр «СпАрт» РГАФК, 1998. – С. 
71-233. 
Баринова И.В. Состояние и пути совершенствования олимпий-2. 
ского образования и воспитания учащейся молодежи. – Авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук.- М.: РГАФК, 1994.-24 с. 
Булатова М.М., Єрмолова В.М. Олімпійська освіта у системі 3. 
навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів України. – К.: «Олімпійська література», 2007. – 44 с. 
Дьюри Ж. Олимпийское движение и воспитание. // Спорт в 4. 
современном обществе: Материалы Всемирного научного кон-
гресса. – М.: 1974. – С. 122-130.
 Ефременков К.Н. Межпредметные связи в структуре школьного 5. 
олимпийского образования. Автореф. дисс.... канд. пед. наук. – 
М.: РГАФК, 1998. – 24 с. 
 Лубышева Л.И. Олимпийская культура как фактор гуманизации 6. 
современного спорта. // Олимпийское движение и социальные 
процессы: Материалы IX Всеросс. научно-практич. конф., по-
свящ. 10-летию Олимпийского комитета России и V Всеросс. 
совещания «Практика олимпийского образования ». – М., 1999. 
– С. 128-132.
 Петлеваный Г.Ф. Гуманистические аспекты олимпийского об-7. 
разования школьников: Уч. пос. для студентов академий и ин-
ститутов физической культуры. – Смоленск, 2000. – 58 с.
 Печерский Н.В., Сучилин А.А. Олимпийское образование: 8. 
учебное пособие для студентов ИФК.  – Волгоград: Перемена, 
1997. – 152 с. 

Информация об авторах:
Навтиков Александр Эдуардович

dsport76@mail.ru
Таврический национальный университет 

ул. Студенческая 13, г. Симферополь, 97000, Украина.
Мутьев Андрей Викторович

dsport76@mail.ru
Таврический национальный университет 

ул. Студенческая 13, г. Симферополь, 97000, Украина.
Сышко Дмитрий Владимирович

dsport76@mail.ru
Таврический национальный университет 

ул. Студенческая 13, г. Симферополь, 97000, Украина.
Поступила в редакцию 13.03.2012г.

References:
Stoliarov V.I. 1. Sport, dukhovnye cennosti, kul'tura [Sport, spiritual 
values, culture], 1998, vol.6, pp. 71-233. 
Barinova I.V. 2. Sostoianie i puti sovershenstvovaniia olimpijskogo 
obrazovaniia i vospitaniia uchashchejsia molodezhi [State and ways 
of perfection of olympic education and education of studying young 
people], Cand. Diss., Moscow, 1994, 24 p. 
Bulatova M.M., Iermolova V.M. 3. Olimpijs’ka osvita u sistemi 
navchal’no-vikhovnoyi roboti zagal’noosvitnikh navchal’nikh 
zakladiv Ukrayini [Olympic education in the system of educational-
educate works of general educational establishments of Ukraine], 
Kiev, Olympic Literature, 2007, 44 p. 
D’iuri ZH. Olimpijskoe dvizhenie i vospitanie [Olympic motion 4. 
and education]. Sport v sovremennom obshchestve [Sport in modern 
society], Moscow, 1974, pp. 122-130.
Efremenkov K.N. 5. Mezhpredmetnye sviazi v strukture shkol’nogo 
olimpijskogo obrazovaniia [Intersubject connections in the structure 
of school olympic education], Moscow, 1998, 24 p. 
Lubysheva L.I. Olimpijskaia kul’tura kak faktor gumanizacii 6. 
sovremennogo sporta [Olympic culture as factor of humanizing of 
modern sport]. Olimpijskoe dvizhenie i social’nye processy [Olympic 
motion and social processes], Moscow, 1999, pp. 128-132.
Petlevanyj G.F. 7. Gumanisticheskie aspekty olimpijskogo obrazovaniia 
shkol’nikov [Humanism aspects of olympic education of schoolboys], 
Smolensk, 2000, 58 p.
Pecherskij N.V., Suchilin A.A. 8. Olimpijskoe obrazovanie [Olympic 
education], Volgograd, Change, 1997, 152 p. 

Information about the authors:
Navtykov A.E.

dsport76@mail.ru
Tavricheskiy National University 

Student str. 13, Simferopol’, 97000, Ukraine.
Mutiev A.V.

dsport76@mail.ru
Tavricheskiy National University 

Student str. 13, Simferopol’, 97000, Ukraine.
Syshko D.V.

dsport76@mail.ru
Tavricheskiy National University 

Student str. 13, Simferopol’, 97000, Ukraine.
Came to edition 13.03.2012.



96

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Сучасні вимоги до професійної підготовки  майбутнього  
вчителя фізичної культури в умовах інформатизації навчання

Науменко О. І. 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглядаються сучасні вимоги 
до професійної підготовки май-
бутнього вчителя фізичної куль-
тури в умовах інформатизації 
навчання. Розкрито, що в умовах 
впровадження сучасних новітніх 
інформаційних технологій у на-
вчання ставляться нові вимоги 
до підготовки майбутнього вчи-
теля фізичної культури. Вказано 
вміння, які повинні характеризу-
вати сучасного вчителя фізичної 
культури. Наведено, що застосу-
вання інформаційних технологій 
в галузі фізичного виховання 
оптимізує навчальний процес. 
Проте виникають суперечності 
між зростанням їх ролі у навчанні 
та безпосереднім застосуванням 
цих технологій у галузі знань. Виз-
начено, що майбутній спеціаліст 
повинен дотримуватись певних 
вимог інформаційних технологій. 
Відзначається,  що до основних 
заходів з виконання програми 
належить забезпечення якісного 
рівня підготовки майбутніх учителів 
до професійної діяльності.

Науменко А. И. Современные требова-
ния к профессиональной подготовке бу-
дущего учителя физической культуры 
в условиях информатизации обучения. 
Рассматриваются современные требования 
к профессиональной подготовке будущего 
учителя физической культуры в условиях 
информатизации обучения. Раскрыто, что в 
условиях внедрения современных новейших 
информационных технологий в обучение 
ставятся новые требования к подготовке бу-
дущего учителя физической культуры. Указа-
ны умения, которые должны характеризовать 
современного учителя физической культуры. 
Отмечается, что применение информаци-
онных технологий в отрасли физического 
воспитания оптимизирует учебный процесс. 
Однако возникают противоречия между ро-
стом их роли в учебе и непосредственным 
применением этих технологий в отрасли зна-
ний. Определено, что будущий специалист 
должен придерживаться определенных тре-
бований информационных технологий. От-
мечается,  что к основным мероприятиям по 
выполнению программы принадлежит обе-
спечение качественного уровня подготовки 
будущих учителей к профессиональной дея-
тельности.

Naumenko O.I. Modern requirements to 
professional training of future teacher 
of physical culture in the conditions 
of informatization of teaching. Modern 
requirements to professional training of 
future teacher of physical culture in the 
conditions of informatization of teaching 
are examined. It is exposed, that in the 
conditions of introduction of the modern 
newest information technologies in 
teaching new requirements are put to 
training of future teacher of physical 
culture. Abilities which must characterize 
the modern teacher of physical culture 
are indicated. It is marked that application 
of information technologies in industry 
of physical education optimizes an 
educational process. However there are 
contradictions between growth of their role 
in studies and direct application of these 
technologies in the field of knowledges. 
It is certain that a future specialist must 
adhere to the certain requirements of 
information technologies. It is marked  that 
to the basic measures on implementation 
of the program providing of high-quality 
level of preparation of future teachers 
belongs to professional activity.

Ключові слова:
інформаційні, техноло-
гії, професійна, підготовка, 
комп’ютерізація, інформатизація.

информационные, технологии, професси-
ональная, подготовка, компьютеризация, 
информатизация.

information, technology, training, 
computerization, informatization.

Вступ.1

В умовах сучасного розвитку соціально – 
політичного життя в Україні, набуває нової значущості 
професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної 
культури. 

Перехід до інформаційного суспільства спричинив 
необхідність застосування інформаційних технологій  
в навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної 
культури [www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/
texts/2011_4/11dyvohe.pdf].  Сучасний спеціаліст в га-
лузі фізичного виховання повинен на високому рівні 
володіти, користуватися і застосовувати новітні ін-
формаційні технології в процесі своєї трудової діяль-
ності. Але як і всі новітні ідеї, інформатизація фізич-
ного виховання має як позитивні сторони так і суттєві 
проблеми.

Дослідження даної проблеми пов’язане з проце-
сами масової комп’ютеризації та інформатизації, які 
характерні для сучасного суспільства і загальним на-
прямом розвитку нашої країни – раціональна витрата 
засобів, методів і способів підготовки майбутніх вчи-
телів [http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/
texts/2011_8/11dyvopd.pd]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду вимог до професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури в умовах 
інформатизації  навчання  а також проблемам 
вдосконалення підготовки вчителів до застосування 
інформаційних технологій  у педагогічній діяльності 
© Науменко О. І., 2012

присвячено дослідження таких авторів (Волкова С.С., 
Драгнєв Ю.В., Єрмаков С. С., Куц О. С.  та ін.).

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою статті є теоретичне обґрунтування ви-

мог до професійної підготовки  майбутнього вчителя 
фізичної культури в умовах інформатизації навчання.

Результати дослідження. 
Підготовку фахівців можна з впевненістю вважати 

проблемою державної ваги для кожної цивілізованої 
держави. Сучасний рівень освіти повинен забезпечу-
вати підготовку фахівців нового покоління, які будуть 
конкурентоспроможними на міжнародному ринку 
праці [1].

Вимоги до професійної підготовки кадрів з фізич-
ного виховання дітей в Україні досліджено й узагаль-
нено у працях Н. Денисенко, А. Сущенко, Б. Шияна. 
Загальнопедагогічний компонент, за Н. Денисенко, 
містить такі знання, як: нормативні документи у галузі 
фізичної культури; програмно-педагогічні вимоги до 
фізичного виховання дітей; теоретичні основи змісту і 
структури понять: фізична культура, фізичне вихован-
ня, фізичний розвиток, фізична готовність до життя, 
рухова підготовленість, фізкультурна освіта, фізична 
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досконалість; закономірність анатомо-фізіологічного, 
нервово-психічного розвитку дітей; методики фізич-
ного виховання дітей; знання: теоретичних основ фі-
зичного, психічного і духовного здоров’я людини; 
різних технологій фізичного, психічного і духовного 
оздоровлення; особистих потреб, інтересів, мотивів і 
схильностей людини й особливо дітей до оздоровлення 
і само оздоровлення; такі уміння, як: виконувати різні 
види гімнастичних вправ; володіти тілом, фізичними 
якостями; займатися фізкультурою і спортом у повсяк-
денному житті, збалансовано харчуватися, загартову-
ватися; використовувати сучасні оздоровчі технології; 
психічної й емоційної саморегуляції (бути радісним, 
добрим, чуйним, спокійним, уважним); формувати 
в собі чисті думки, позитивне ставлення до дітей, до 
ближнього, до природи, до життя [http://www.rusnauka.
com/24_SVMN_2008/Sport/27099.doc.htm]. 

Цей компонент є актуальним і для сучасного сус-
пільства, але у зв’язку  з бурхливим  розвитком ін-
формаційних технологій і впровадження їх в систему 
освіти, а саме в галузь підготовки майбутніх вчителів,  
виникає необхідність корегувати ці вимоги і адаптува-
ти їх під особистість майбутнього спеціаліста в галузі 
фізичного виховання. Л. Хомич вказує, що на сучасно-
му етапі динамічного розвитку суспільства ставляться 
принципово нові вимоги до педагогічних працівни-
ків, а вищій школі потрібно відмовитися від набутих 
стереотипів у підготовці майбутніх спеціалістів і так 
організовувати навчально-виховний процес, щоб сту-
денти пройшли всі стадії професійного становлення, 
які б забезпечували формування в них цілісного до-
свіду самостійної діяльності [5].

С. Єрмаков, фахівець у галузі фізичного виховання 
спорту наголошує, що підготовка спеціалістів у сфері 
фізичної культури передбачає наявність певного інфор-
маційного забезпечення освітнього процесу. Від його 
якості залежить в цілому і рівень підготовки студентів. 
Тому поряд з традиційними джерелами інформаційно-
го забезпечення, такими як бібліотеки, засоби масової 
інформації, видання, що розповсюджуються через тор-
гівельну мережу або за підпискою, привертають увагу 
можливості одержання відомостей з мережі Інтернет 
[3]. Він є універсальним середовищем для спілкування, 
розваг та навчання. В цілому Інтернет — це віддзерка-
лення сучасного суспільства та світосприйняття. 

Як стверджує Ю. Яворик, сьогодні значна части-
на студентів, які приходять  навчатися у ВНЗ майже 
не володіють комп’ютерами і тому доводиться розпо-
чинати  з „азів” – формування „комп’ютерної грамот-
ності”, що практично не залишає часу для відобра-
ження цих питань у фаховій підготовці [http://www.
confcontact.com/okt/34_yavorik.htm]. З цього вихо-
дить, що необхідною умовою професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури є формування 
навичок використання інформаційних технологій  в 
своїй діяльності, а фахова підготовка з використанням 
новітніх форм є більш якісною і ефективною.

Більшість сучасних вчителів  фізичного виховання 
є прихильниками стандартних методів викладання, без 
використання новітніх технологій у своїй діяльності. 

Але вимоги, які ставляться перед ними потребують їх 
використання навіть при підготовці до занять.

На жаль,  сучасна підготовка вчителя фізичної 
культури спрямована на те, що студент в основно-
му отримує теоретичні знання. А як використати ці 
знання для отримання необхідного результати та як 
домогтись цього результату його не навчають. Саме 
тому сучасні технології навчання характеризуються 
залученням активних форм навчання, які дають змогу 
придбання необхідних умінь організації своєї діяль-
ності,  придбання необхідного практичного досвіду 
педагогічної діяльності формують уміння самостій-
ної наукової роботи [http://www.nbuv.gov.ua/Portal/
Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_17_2/1.pdf]. 

В більшості країн світу  навчальний предмет «Фі-
зична культура» набуває все більш наукового обґрун-
тування, але в самому процесі підготовки студента 
даної спеціальності меншої уваги надається розвитку 
його фізичних і, як наслідок, практичних навичок. 
Тобто, в результаті маємо те, що майбутні фахівці не 
здатні втілити в життя всі ті наукові знання які вони 
отримали в процесі підготовки. 

О. Куц та І. Лапичак зазначають,  що професій-
на підготовка спеціаліста характеризується певними 
критеріями якості,  за які несе відповідальність ви-
щий навчальний заклад.  У загальному вигляді компо-
ненти професіоналізму автори подають таким чином: 
професійні знання: спеціальні, методичні, психолого-
педагогічні; професійні вміння:  дидактичні,  органі-
заційні,  конструктивні, прогностичні, комунікативні;  
професійні якості особистості: ціннісні, здібності, 
риси характер [4].

На основі теоретичного аналізу літератури нами 
було визначено, що на сучасному етапі розвитку, стало 
необхідними визначити і охарактеризувати нові вимо-
ги  до теоретичної і практичної підготовки майбутньо-
го вчителя фізичної культури. Наприклад, О. Болотіна 
визначає, що фахівець з фізичної культури і спорту 
нової формації повинен знати: 
1) зміст інноваційних технологій у галузі фізичної 

культури і спорту;
2) форми, методи і принципи організації інноваційного 

навчання; 
3) медико-біологічні, психолого-педагогічні,  соціо-

культурні основи інноваційних технологій у галузі 
фізичної культури і спорту [http://www.nbuv.gov.ua/
Portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_17_2/1.pdf].
 І відповідно до знань, нею були визначені і вміння 

які повинні характеризувати сучасного вчителя фізич-
ної культури.  Фахівець з фізичної культури і спорту 
нової формації повинен уміти: 
1) планувати, організовувати і проводити заняття з ви-

користанням інноваційних технологій; 
2)  застосовувати на заняттях сучасні засоби й методи 

фізичного виховання,  адекватні змісту інноваційних 
технологій;  

3)  оцінити ефективність використовуваних технологій і 
контролювати якість навчально-виховного процесу; 

4) аналізувати й коректувати свою професійну 
діяльність; 
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5) організовувати і проводити наукові дослідження у 
сфері професійної діяльності [http://www.nbuv.gov.
ua/Portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_17_2/1.pdf].  Та-
ким чином,  визначення змісту діяльності сучас-
ного фахівця з фізичної культури і спорту,  форму-
вання його професійної підготовки в умовах вищої 
педагогічної школи є цілісним процесом,  який за-
безпечить цілеспрямоване керівництво становлення 
фахівця даної галузі,  зумовить оптимізацію засвоєння 
необхідних теоретичних і практичних знань та вмінь.
Що ж стосується процесу інформатизації навчан-

ня, зокрема процесу фізичного виховання, то він не є 
досконалим. Серед нагальних проблем інформатиза-
ції освіти в навчальному процесі виокремлюють такі: 
формування інформаційної культури вчителя; вико-
ристання нових інформаційних технологій; форму-
вання у вчителів навичок щодо організації системної 
роботи з комп'ютерною технікою в конкретній пред-
метній галузі; розробка нових інформаційних техно-
логій, їх психолого-педагогічних і психофізіологічних 
засад; підготовка педагогічних кадрів; удосконалення 
управління освітою; ресурсне забезпечення інформа-
тизації освіти. Основою нових інформаційних техно-
логій є комп'ютерна навчальна система, що поділяєть-
ся на два типи: традиційну й інтелектуальну[2].

 Всі проблеми є актуальними і потребують ви-
рішення. Вони вказують не лише на те, скільки і які 
інноваційні засоби ми повинні впроваджувати у на-
вчання, а і на способи їх використання.

Як відомо, визначальним чинником в процесі на-
вчання є вчитель і саме  від його професійної підго-
товки залежить результат навчання. Але, підготовка  
вчителя фізичної культури повинна носити як теоре-
тичний так і практичний характер. Професійна освіта 
майбутніх вчителів повинна забезпечувати їхній ви-

сокий професіоналізм,  умови для самореалізації осо-
бистості,  гнучкість,  варіативність навчання. 

Висновки. 
Інформатизація освіти передбачає спрямованість 

системи професійного навчання на формування інфор-
маційної культури, широке застосування в навчальному 
процесі інформаційних технологій (ІТ). У зв’язку з цим 
державна національна програма  „Вчитель” серед про-
відних напрямків розвитку системи освіти передбачає 
оновлення змісту і форм професійної діяльності педа-
гогічних працівників, підвищення ролі вчителя у роз-
витку суспільства. До основних заходів, спрямованих 
на виконання програми, крім іншого, належить забез-
печення підготовки майбутніх учителів до професійної 
діяльності в умовах упровадження сучасних ІТ. . 

Нами було визначено, що застосування ІТ у галузі 
фізичного виховання і спорту оптимізує навчальний 
процес, діяльність вчителя й учнів, сприяє якісному за-
своєнню навчального матеріалу. Проте проблема під-
готовки вчителя фізичної культури до застосування ІТ 
у професійній діяльності зумовлена суперечностями 
між зростанням ролі ІТ в галузі фізичного виховання 
і спорту та недостатнім їх застосуванням фахівцями 
у професійній діяльності; реальним та необхідним 
рівнем готовності до цієї діяльності; недостатньою 
теоретичною та практичною розробленістю пробле-
ми. Ми визначили, що використання інформаційних 
технологій в процесі підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури необхідне і можливе, але для його 
здійснення перед майбутнім спеціалістом стоять певні 
вимоги, яких він повинен дотримуватись.

У перспективі планується приділити увагу сучас-
ним вимогам до професійної підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури в умовах інформатизації 
освіти.
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Актуальність проблеми формування соціального здоров’я 

майбутніх педагогів у процесі фізичного виховання
Никифоров А.Є.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглянуто актуальності проблеми 
формування соціального здоров’я 
майбутніх педагогів. Наведено зна-
чення соціального здоров’я для 
студента як особистості, так й в 
контексті професійної діяльності 
майбутнього педагога. Розкрива-
ється місце фізичного виховання у 
формуванні соціального здоров’я 
студентів педагогічних спеціальнос-
тей. Встановлено, що формування 
соціального здоров’я студентів пе-
дагогічної спеціальності має важли-
ве значення у контексті майбутньої 
професійної діяльності. Зазначаєть-
ся, що від сформованості соціаль-
ного здоров’я майбутнього педагога 
багато в чому залежить виховання 
всебічно розвиненої та здорової 
молоді. Встановлено, що важливе 
значення у формуванні соціального 
здоров’я студентів відіграє фізичне 
виховання за рахунок використання 
його потенціалу та цілковитої спря-
мованості у зазначеному напрямку.

Никифоров А.Е. Актуальность проблемы 
формирования социального здоровья бу-
дущих педагогов в процессе физического 
воспитания. Рассмотрены актуальные про-
блемы формирования социального здоро-
вья будущих педагогов. Приведено значение 
социального здоровья для студента как лич-
ности, так и в контексте профессиональной 
деятельности будущего педагога. Раскрыва-
ется место физического воспитания в фор-
мировании социального здоровья студентов 
педагогических специальностей. Установле-
но, что формирование социального здоровья 
студентов педагогической специальности 
имеет важное значение в контексте будущей 
профессиональной деятельности. Отмеча-
ется, что от сформированности социального 
здоровья будущего педагога во многом за-
висит воспитание всесторонне развитой и 
здоровой молодежи. Установлено, что важ-
ное значение в формировании социального 
здоровья студентов играет физическое вос-
питание за счет использования его потенци-
ала и полной направленности в отмеченном 
направлении.

Nikiforov A. E. Actuality of problem 
of forming social health of future 
teachers in the process of physical 
education. The issues of the day 
of forming social health of future 
teachers are considered. The value 
of social health for the student of 
both personality and in the context of 
professional activity of future teacher 
is resulted. The place of physical 
education opens up in forming of social 
health of students of pedagogical 
specialities. It is set that an important 
value has forming of social health of 
students of pedagogical speciality in the 
context of future professional activity. 
It is marked that on formed of social 
health of future teacher education of 
the comprehensively developed and 
healthy young people depends in a 
great deal. It is set that an important 
value in forming of social health of 
students plays physical education due 
to the use of his potential and complete 
orientation in the noted direction.

Ключові слова:
майбутні, педагоги, студенти, 
соціальне, здоров’я, фізичне, вихо-
вання.

будущие, педагоги, студенты, социальное, 
здоровье, физическое, воспитание.

future, teachers, students, social, 
health, physical, education.

Вступ. 1

Найвищою цінністю для людини виступає її 
життя та здоров’я. Саме здорова людина має більше 
можливостей повною мірою реалізувати себе у 
суспільстві як особистість, бути щасливою, досягати 
поставлених цілей тощо.

Ще більшого значення набуває здоров’я в єдності 
духовного, соціального, психічного та фізичного 
аспектів. Достатньо довго під здоров’ям розумілось 
лише відсутність хвороб (на соматичному рівні) про 
що вказували видатні філософи та лікарі минулого 
Алкмеон, Аристотель, Гіппократ, Ібн Сіна (Авіценна) 
та інші.

Й тільки в двадцятому сторіччі ВООЗ здоров’я 
було визначено як стан повного фізичного, психічного 
та соціального благополуччя, а не тільки відсутність 
хвороб та фізичних вад [1, с, 16]. 

Таким чином, говорячи про здоров’я, слід 
враховувати його складові та апекти. Останнім часом 
все більш поширеним стає погляд на здоров’я через 
холістичний (системний) підхід (Г. Апанасенко, В. 
Горащук, М. Гриньова, С. Попов та інші). Переважна 
більшість сучасних вчених розглядають здоров’я 
через такі його аспекти як: духовний, соціальний, 
психічний та фізичний. Без сумніву, кожен з 
перелічених аспектів відіграє надзвичайно важливе 
значення для особистості враховуючи те, що останнім 
часом спостерігаються певні проблеми відносно усіх 
вище перелічених аспектів здоров’я. Разом з тим, 
особливого значення, на наш погляд, набуває питання 
соціального здоров’я сучасної молоді. У зазначеному 
© Никифоров А.Є., 2012

контексті цілком підтримуємо думку російського 
вченого В.І. Колисова, який зазначає, що проблема 
соціального здоров’я є однією з самих значущих 
проблем сучасного суспільства. [2, с. 218]. 

Надзвичайно актуальною постає проблема форму-
вання соціального здоров’я майбутніх педагогів. Пе-
реважно це обґрунтовується тим, що вчитель повинен 
бути прикладом для своїх вихованців в усьому, в тому 
числі й у контексті сформованості власного соціаль-
ного здоров’я. 

Останнім часом в науковій літературі знаходимо 
праці сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених 
(Т. Башкирева, Т. Большова, І. Васильєва, Л. Горя-
на, С. Кириленко, В.Колесов, А.Мишин, В. Мягких, 
Е. Приступа та інші), присвячені питанням форму-
вання соціального здоров’я особистості взагалі та 
студентської молоді зокрема. Між тим, вивченню про-
блеми формування соціального здоров’я майбутніх 
педагогів й досі не приділялось належної уваги.

Робота виконана за планом НДР Луганського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті актуальності 

проблеми формування соціального здоров’я майбут-
ніх педагогів у процесі фізичного виховання.

Результати дослідження.
Отже, як зазначалось вище, майбутні педагоги ма-

ють особливо відрізнятись сформованістю в них ви-
сокого рівня соціального здоров’я. Виховання здоро-
вих школярів, в тому числі й відносно соціальної його 
складової, вимагає від вчителя взірцевої поведінки й 
відповідності тому, чого вимагає він від своїх учнів. 
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Якщо вчитель далекий у своїй поведінці (у взаємовід-
ношеннях з людьми, колегами, самими школярами і 
їх батьками, відношення до власного здоров’я взагалі 
тощо) від необхідної, при цьому постійно наголошує 
учням про важливість в житті кожної особистості со-
ціального здоров’я, то й учні відповідно не завжди до-
слухатимуться до такого вчителя.

Таким чином, вже з перших років навчання у ВНЗ 
вкрай важливим постає питання формування соціаль-
ного здоров’я майбутніх педагогів. Тим більш, як за-
значає М.С. Петрова, значна роль у вихованні соціалі-
зації молодої людини належить вищій школі [3, c. 3]. 
Зазначимо, що в даному контексті поняття соціалізації 
є достатньо близьким до вивчаємої нами проблеми.

Отже, виховання соціально здорової особистості 
(майбутнього педагога) в студентські роки є вкрай 
важливою і в той же час достатньо складною справою, 
не зважаючи на те, що студентський вік, як справед-
ливо зазначає Т.В. Сутягіна, це період пошуку влас-
ного укорінення у світі, вироблення світогляду, визна-
чення своєї самобутності та унікальності, це початок 
становлення погляду на вік та індивідуальний спосіб 
життя. Індивідуалізація суспільних цінностей і діяль-
нісних норм відносин з іншими людьми, виходячи з 
особистісної позиції людини, становить суть даного 
ступеня розвитку суб’єкта суспільних відносин. Це 
відносини у студентському колективі, з викладачами, 
з батьками, з самим собою [4, c. 12].

Нажаль, студентські роки також характеризуються 
й певними складнощами у контексті формування 
соціального здоров’я молоді. Переважно це обумовлено 
цілою низкою чинників, до яких можна віднести: 
складність адаптування студентів у нових умовах 
(зміна міста проживання для студентів з інших міст 
і відірваність від батьків, нові вимоги побутових та 
суспільних взаємовідносин у гуртожитку тощо), зміна 
умов навчання (збільшення тривалості навчальних 
занять, інші вимоги до здійснення самостійної 
роботи, велика кількість студентів на курсі, нові 
викладачі і т.д.), нові обов’язки (староста групи, член 
студентського самоврядування і т.д.).

Таким чином, саме ці роки, з нашої точки зору, є 
достатньо вразливими для студента, переважно на 
початку навчання (І-ІІ курси). Особливо важко встояти 
від спокуси студентам з інших місць, які розміщуються 
у гуртожитках і втрачають таким чином контроль 
з боку батьків. Ми погоджуємось з думкою Т.В. 
Сутягіной, в тому, що нові умови діяльності студентів 
у ВНЗ це якісно інша система відносин відповідальної 
залежності, де на перший план виступає необхідність 
самостійної регуляції власної поведінки, наявність того 
ступеня свободи в організації власних занять та побуту, 
котрі нещодавно були їм не доступні [4, c. 13]. 

Випробування самостійністю досить часто вже на 
першому курсі не витримує значна кількість вчораш-
ніх школярів. Багато хто зі студентів першокурсників 
починають палити, вживати алкогольні напої та на-
віть наркотики. Й хоча більшість студентів, які мають 
шкідливі звички, вперше зіштовхнулася з ними ще до 
вступу у ВНЗ, все ж достатньо багато студентів до-

лучаються до них, а інші міцно їх закріплюють саме в 
студентські роки. Отже, саме тоді, коли вони повинні 
усвідомити, що вони є не просто студенти, а майбутні 
педагоги, яки повинні бути яскравим зразком для май-
бутнього покоління.

Отримання повної, або навіть часткової свободи від 
батьків часто спонукають студентів й до статевої роз-
пусти. Зниження моралі яке спостерігається останніми 
роками серед молоді, а також недостатня освіченість з 
питань безпечного сексу, часто спонукає молодь до не-
захищеного статевого життя, що в кінцевому рахунку 
призводить до вкрай не бажаних наслідків.

Останнім часом серед студентів (майбутніх педа-
гогів) також досить часто можна спостерігати знижен-
ня культури спілкування, в тому числі й вживання не 
нормативної лексики. В теперішній час, коли засоби 
масової інформації, зокрема телебачення, навчає ді-
тей та підлітків грубому поводженню з оточуючими, 
демонструє вбивства, насилля, знущання над іншими, 
що негативним чином впливає на рівень загальної 
культури взагалі та стан сформованості соціального 
здоров’я зокрема, у вирішенні цієї проблеми особливе 
місце повинні займати саме вчителі. Нажаль, телеба-
чення не єдине, що погано позначається на соціаль-
ному здоров’ї сучасної молоді. Ще більшої шкоди на-
носить їхньому соціальному та психічному здоров’ю 
Інтернет, за допомогою якого діти можуть без зайвих 
зусиль переглядати порнографічні сайти, де демон-
струються статеві стосунки, часто у викривленому ви-
гляді. І це далеко не все, з чим сьогодні зіштовхуються 
школярі. Все вищезазначене вимагає від учителів не 
аби яких зусиль у контексті нівелювання негативу по-
баченого та почутого учнями. 

Зниження зацікавленості молоді до дотримання 
здорового способу життя взагалі та фізичного вихо-
вання зокрема також є достатньо гострою проблемою 
сьогодення (й відповідно є одним з негативних про-
явів сформованості соціального здоров’я особистос-
ті), вирішення якої також значною мірою залежить від 
сучасних учителів.

Також необхідно відмітити, що на II та III курсах 
студенті проходять різні педагогічні практики. У цей 
час вони виконують обов’язки вихователя або вчителя. 
І це уперше, коли вони повинні бути зразком для своїх 
вихованців.

Отже, як видно з вищезазначеного, проблема 
формування соціального здоров’я майбутніх педагогів 
у теперішній час є вкрай актуальною. Важливого 
значення у підготовці соціально здорових студентів, 
тобто майбутніх педагогів, набуває навчальний 
предмет «Фізичне виховання», викладання якого 
передбачається в усіх без виключення ВНЗ. 

Ще однією з переваг фізичного виховання у 
контексті формування соціального здоров’я майбутніх 
педагогів є те, що зазначений предмет викладається 
студентам з першого по четвертий курси, тобто 
протягом усього навчання у ВНЗ за кваліфікаційним 
рівнем бакалавр. Це у свою чергу дозволяє не тільки 
поетапно й відповідно більш успішно здійснювати 
процес формування соціального здоров’я майбутніх 
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педагогів але і підвищити мотивацію до здорового 
образу життя, а також й проводити моніторинг 
їхнього здоров’я протягом навчання у ВНЗ, що у 
свою чергу дозволить вибирати найбільш ефективні 
шляхи впливу у зазначеному контексті за рахунок 
диференційованого підходу до студентів.

Слід зазначити, що до недавнього часу фізичне 
виховання спрямовувалось переважно на підвищення 
фізичних якостей і рухової активності особистості. 
У теперішній час погляди на фізичне виховання 
починають поступово змінюватись. З’являються 
наукові дослідження, які присвячено питанням 
формування духовного здоров’я школярів у процесі 
фізичного виховання [5]. 

Цілком погоджуючись з зазначеними вище тен-
денціями, вважаємо, що фізичне виховання має бути 
спрямоване не тільки на фізичне здоров’я особистос-
ті, але й на психічне, духовне та особливо соціальне 
здоров’я. Фізичне виховання має колосальний потен-
ціал у зазначеному напрямку, який можна розгледіти 
навіть без особливих зусиль. 

Саме у процесі фізичного виховання особистість 
тісно взаємодіє з одногрупниками (на заняттях з фізич-
ного виховання), іншими студентами (у спортивних сек-
ціях, клубах, групах, участь у фізкультурно-оздоровчій 
та спортивно-масовій роботі), з суспільством (участь у 
спортивних святах присвячених місту, області чи навіть 
країни). Саме в процесі фізичного виховання виникає 
не аби яка можливість об’єднання студентів, застосо-
вуючи, наприклад, естафети, відповідні рухливі та на-
родні ігри, вправи в парах, або в колі, тримаючись за 

руки, суддівство змагань і т.д. За допомогою спортив-
них ігор (футбол, волейбол, баскетбол), коли гравці од-
нієї команди підпорядковані меті перемогти суперника 
і це вимагає в від них чіткої взаємодії, взаєморозуміння 
і взаємодопомоги в різних ігрових ситуаціях, цілком 
можливо закладати фундамент коректного поводжен-
ня у непередбачуваних, гострих ситуаціях (боротьба за 
м’яч, неспортивна поведінка і т.д.).

Крім того, фізичне виховання дозволяє озброю-
вати студентів необхідними знаннями, засобами та 
методичними уміннями, що сприяють формуванню 
соціального здоров’я майбутніх педагогів, оскільки 
зміст навчальної програми з фізичного виховання для 
вищих навчальних закладів України ІІІ – ІV рівнів 
акредитації побудовано за такими розділами як: тео-
ретична підготовка, методична підготовка та практич-
на підготовка [6].

Висновки.
Отже, враховуючи вищезазначене, можна зроби-

ти висновок, що, по-перше, формування соціального 
здоров’я майбутніх педагогів можна по праву вважати 
надзвичайно актуальною проблемою сьогодення, по-
друге, саме від сформованості соціального здоров’я 
майбутнього педагога багато в чому залежить вихован-
ня всебічно розвиненої та здорової молоді, по-третє, 
важливе значення у формуванні соціального здоров’я 
відповідних студентів відіграє фізичне виховання за 
рахунок використання його потенціалу та цілковитої 
спрямованості у зазначеному напрямку.

Перспективи дослідження полягають в уточненні 
поняття соціального здоров’я майбутнього педагога. 

Література:
Свириденко С. Навчаємо бути здоровими : Позакласна робота : 1. 
5-9 кл. – К. : Шк. світ, 2007. с. 126-127.
Колесов В.И. Социальное здоровье студентов // Вестник Санкт-2. 
Петербургского университета МВД России. 2009. – № 2. (42) – 
С. 217-229.
Петрова М.С. Анимационная деятельность как средство соци-3. 
ального воспитания студентов вуза: Автореф. … канд. пед. наук: 
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социаль-
ное воспитание в общеобразовательной и высшей школе). – Ко-
строма, – 2007 – 24 с.
Сутягина Т.В. Формирование социального опыта у студентов на 4. 
начальном этапе обучения в вузе : Автореф. … канд. пед. наук 
: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (соци-
альное воспитание в общеобразовательной и высшей школе) 
13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 
– Кострома, – 2007 – 25 с.
Отравенко О.В. Формування духовного здоров’я учнів основної 5. 
школи у процесі фізичного виховання : дис. ... кандидата пед. 
наук : 13.00.07. – Луганськ, 2009. – 236 с.
Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних 6. 
закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К ., 2003. – 32 с.

Информация об авторе:
Никифоров Арсений Евгеньевич

arsnick@mail.ru
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 

ул. Оборонная 2, г. Луганск, 91011, Украина.
Поступила в редакцию 12.03.2012г.

References:
Sviridenko S. 1. Navchaiemo buti zdorovimi [Teach to be healthy], Kiev, 
School world, 2007, pp. 126-127.
Kolesov V.I. 2. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii 
[Announcer of the Saint Petersburg university of Ministry of Internal 
Affairs of Russia], 2009,vol.2 (42), pp. 217-229.
Petrova M.S. 3. Animacionnaia deiatel’nost’ kak sredstvo social’nogo 
vospitaniia studentov vuza [Animation activity as mean of social 
education of students of higher institute], Kostroma, 2007, 24 p.
Sutiagina T.V. 4. Formirovanie social’nogo opyta u studentov na 
nachal’nom etape obucheniia v vuze [Forming of social experience 
for students on the initial stage of teaching in the higher institute], 
Kostroma, 2007, 25 p.
Otravenko O.V. 5. Formuvannia dukhovnogo zdorov’ia uchniv 
osnovnoyi shkoli u procesi fizichnogo vikhovannia [Forming of 
spiritual health of students of basic school in the process of physical 
education], Lugansk, 2009, 236 p.
Fizichne vikhovannia6.  [Physical education], Kiev, 2003, 32 p.

Information about the author:
Nikiforov A. E.
arsnick@mail.ru

Luhansk Taras Shevchenko National University
Defense str.  2, Lugansk, 91011, Ukraine.

Came to edition 12.03.2012.



102

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Динамика физической подготовленности велосипедисток  
15-ти лет на этапе специализированной базовой подготовки

Прудникова М. С., Сак А. Е.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель исследований: определить уро-
вень двигательных качеств и функци-
онального состояния велосипедисток 
на этапе специализированной базо-
вой подготовки. В исследованиях при-
няли участие 45 юных велосипедисток 
в возрасте 15-ти лет на протяжении 
годичного цикла тренировки. Для 
оценки уровня общей и специальной 
физической подготовленности спор-
тсменок использовалось специальное 
педагогическое испытание. Для оцен-
ки функционального состояния ис-
пользовались медико-биологические 
методы исследований. Рассмотрены 
типы телосложения спортсменок. 
Разработана методика построения 
мезоциклов с учетом специфики жен-
ского организма. Показаны измене-
ния морфологических характеристик, 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма спортсменок  под 
влиянием специфики избранного 
вида спорта. Определена динамика 
скоростных, силовых качеств и вы-
носливости.

Пруднікова М. С., Сак А. Є. Динаміка 
фізичної підготовленості вело-
сипедисток 15-ти років на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Мета досліджень: визначити рівень ру-
хових якостей і функціонального стану 
велосипедисток на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. У дослідженнях взя-
ли участь 45 юних велосипедисток у 
віці 15-ти років впродовж річного циклу 
тренування. Для оцінки рівня загальної  
і спеціальної фізичної підготовленості 
спортсменок використовувалося 
спеціальне педагогічне випробуван-
ня. Для оцінки функціонального стану 
використовувалися медико-біологічні 
методи досліджень. Розглянуто типи 
статури спортсменок. Розроблена ме-
тодика побудови мезоциклів з враху-
ванням специфіки жіночого організму. 
Показані зміни морфологічних характе-
ристик, серцево-судинної і дихальної си-
стем організму спортсменок під впливом 
специфіки вибраного виду спорту. Визна-
чена динаміка швидкісних, силових яко-
стей і витривалості.

Prudnikova M. S., Sak А. E. Dynamics 
of physical preparedness of bicyclists 
of 15 years on the stage of the 
specialized base preparation. Purpose 
of researches: to define the level of 
motive qualities and functional state of 
bicyclists on the stage of the specialized 
base preparation. In researches took part 
45 young bicyclists aged 15 years during 
the annual cycle of training. For the 
estimation of level of general and special 
physical preparedness of sportswomen 
the special pedagogical test was utillized. 
For the estimation of the functional 
state the medical biological methods of 
researches were utillized. The types of 
build of sportswomen are considered. 
The method of construction of mesocycle 
is developed taking into account the 
specific of womanish organism. The 
changes of morphological descriptions 
are rotined cardiovascular and respiratory 
systems of organism of sportswomen  
under influence of specific of select type 
of sport. The dynamics of speed, power 
qualities and endurance is certain.

Ключевые слова:
подготовленность, специальная, 
физическая, функциональное, жен-
ский, велоспорт.

підготовленість, спеціальна, фізична, 
функціональний, жіночий, велоспорт.

preparedness, special, physical, 
functional, woman, cycle, racing.

Введение1

Современный спорт требует постоянного увели-
чения объема и интенсивности тренировочных и со-
ревновательных нагрузок в структурных единицах 
макроцикла на этапе специализированной базовой 
подготовки.

В то же время, планируемые значительные физи-
ческие нагрузки в микро- и мезоциклах, особенно в 
период становления и протекания специфического 
биологического цикла, отрицательно воздействуют на 
работу функций и систем организма [1; 2; 4; 6].

Циклические изменения функций и систем орга-
низма, характеризуют и специфику его адаптации ко 
всем видам деятельности и, в частности, к большим 
физическим нагрузкам.

Морфофункциональная перестройка организма в 
процессе адаптации к многолетним физическим нагруз-
кам вносит специфические изменения в функциях си-
стем их организма, в том числе и репродуктивную, что 
подтверждает актуальность наших исследований [5].

Исследования особенностей юного организма, 
оказывающие решающее влияние на эффективность 
тренировочной и соревновательной деятельности, 
проводятся в различных направлениях. В тренировоч-
ной и соревновательной деятельности женский орга-
низм на действие физических нагрузок, влияющих на 
морфофункциональный уровень, может реагировать 
по-разному.

За последние два десятилетия в мировом женском 
велоспорте произошли существенные изменения в 
структуре тренировочной и соревновательной дея-
© Прудникова М. С., Сак А Е., 2012

тельности, которые подтверждаются множеством ев-
ропейских и мировых рекордов.

Данные многих исследователей в области спорта 
свидетельствуют о том, что при физической подго-
товке женщин необходим учет влияния морфофунк-
циональных систем на развитие двигательных ка-
честв [5; 6].

Исследования выполнялись в соответствии со 
Сводным планом НИР в области физической куль-
туры и спорта на 2001-2005 гг. Государственного ко-
митета Украины по физической культуре и спорту по 
теме 1.2.12 «Теоретико-методичні основи оптимізації 
системи багаторічного спортивного удосконалення 
в циклічних видах спорту» (номер государственной 
регистрации 0101U006473), а также в соответствии 
со Сводным планом научно-исследовательской ра-
боты в сфере физической культуры и спорта Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодёжи и спор-
та на 2006-2010 гг. по теме 2.1.9.2 п «Удосконалення 
системи підготовки спортсменів в циклічних видах 
спорту в різних структурних утвореннях багаторічної 
спортивної підготовки» (номер государственной ре-
гистрации 0106U011987). Роль автора состояла в вы-
явление воздействия тренировочного процесса на 
становление специфического биологического цикла 
и разработке методики построения мезоциклов с уче-
том фаз ОМЦ юных велосипедисток в период станов-
ления репродуктивной функции.

Цель, задачи исследования, материал и методы.
Цель исследований: определить уровень двига-

тельных качеств и функционального состояния вело-
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сипедисток 15-ти лет на этапе специализированной 
базовой подготовки.

Задачи исследования:
Выявить зависимость морфофункциональных осо-

бенностей организма юных велосипедисток 15-ти лет 
от применения тренировочных нагрузок.

В исследованиях приняли участие 45 юных вело-
сипедисток в возрасте 15-ти лет на протяжении годич-
ного цикла тренировки.

Для решения задач, поставленных в настоящей 
работе, нами были выбраны тесты, которые ранее 
уже использовались в исследованиях общей и спе-
циальной подготовки велосипедистов и, по возмож-
ности, всесторонне характеризующие двигательную 
подготовленность велосипедисток [6, 7]. Отбор те-
стов и контрольных упражнений для исследований 
двигательных качеств и функционального состояния 
спортсменок проводился с учетом имеющихся в лите-
ратуре сведений о факторной и корреляционной зна-
чимости тестов и их надежности.

Для оценки уровня общей и специальной физи-
ческой подготовленности велосипедисток 15-ти лет  
использовалось специальное педагогическое испыта-
ние. Для оценки уровня общей физической подготов-
ленности – тесты: бег на 60 м (с); бег на 1500 м (с); 
выпрыгивание за 30 с (кол-во раз); время приседаний 
50 раз (с); прыжок в длину с места (см); сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз); под-
нимание ног в висе на шведской стенке (кол-во раз). 
Для оценки уровня специальной физической подго-
товленности – тесты: трек (открытый 333,3 м) – ГИТ 
на 200 м с/х (с); ГИТ на 500 м с/х (с); индивидуальная 
гонка преследования на 2 км (с); шоссе – индивиду-
альная гонка на 5 км (с) и на 10 км (с); велостанок – 30 
оборотов педалей (с); обороты педалей за 1 мин (кол-во 
оборотов).

Для оценки функционального состояния использо-
вались медико-биологические методы исследований: 
сердечно-сосудистой системы – ЧСС, АД, электро-
кардиография АМЕ, АНАМЕ, тест PWC170; дыхатель-
ной системы – МПК, ЖЕЛ.

Тренировочный процесс экспериментальных 
групп (ЭГ1 и ЭГ2) осуществлялся по нашей методике 
построения мезоциклов с учетом специфики женско-
го организма [6], а контрольной (КГ) – по общепри-
нятой.

Результаты исследования. 
При формировании экспериментальных групп 

учитывался тип телосложения. В первую группу вош-
ли девушки мышечного типа телосложения, во вторую 
группу девушки – торакального типа телосложения. 
Контрольная группа формировалась из девушек раз-
личных типов телосложения. В каждой исследуемой 
группе было по пятнадцать юных велосипедисток 15 
лет (рис. 1) [7].

Установлено, что в исследуемых группах по-
казатели двигательных качеств и функционально-
го состояния на протяжении макроцикла изменя-
лись неодинаково. На общеподготовительном и 
специально-подготовительном этапах результаты в 
количестве оборотов педалей за 1 мин у девушек 15-
ти лет не изменялись (р>0,05), в то время как на этапе 
соревнований показатели ЭГ1 статистически значимы 
относительно КГ (t=2,94; p<0,05) (табл. 1).

На протяжении годичного цикла тренировки у ве-
лосипедисток всех исследуемых групп результат вы-
полнения 30-ти оборотов педалей улучшился на этапе 
соревнований в ЭГ1 относительно ЭГ2 и КГ (р<0,05–
01) (см. табл. 1, пп. 1, 3, 9).

Сравнение результатов скоростных (200 м с/х) 
и скоростно-силовых качеств (500 м с/х) велосипе-
дисток показало, что на этапе соревнований макси-

Рис. 1. Типы телосложения велосипедисток 15-ти лет экспериментальных и контрольной 
групп (n1=n2=n3=15)
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Таблица 1
Динамика результатов специальной физической подготовленности велосипедисток 15 лет

№
пп Показатели

Группы Оценка статистической 
значимостиЭГ1

n=15
ЭГ2
n=15

КГ
n=15

X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3 t p
Общеподготовительный этап

1.
Обороты педалей за 
1 мин, кол-во
оборотов

122,9+0,82 122,6+1,00 122,2+1,09
t1,2=0,26
t1,3=0,08
t2,3=0,27

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

2. Время 30-ти обо-
ротов педалей, с 16,4+0,06 16,5+0,06 16,6+0,06

t1,2=0,37
t1,3=1,78
t2,3=1,40

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Специально-подготовительный этап

3.
Обороты педалей за 
1 мин, кол-во обо-
ротов

125,7+0,75 125,3+0,81 124,9+1,06
t1,2=0,30
t1,3=0,56
t2,3=0,32

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

4. Время 30-ти обо-
ротов педалей, с 15,9+0,07 16,0+0,10 161+0,14

t1,2=0,92
t1,3=1,26
t2,3=0,47

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

5. Гит на 200 м с/х 
(трек), с 15,3+0,09 15,6+0,08 15,7+0,09

t1,2=2,52
t1,3=3,30
t2,3=0,92

р1,2<0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

6. Гит на 500 м с/х 
(трек), с 41,9+0,11 42,3+0,08 42,4+0,12

t1,2=2,61
t1,3=2,76
t2,3=0,69

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

7. Инд. гонка на
2 км, с (трек) 177,1+1,11 179,9+0,82 180,4+1,00

t1,2=2,08
t1,3=2,23
t2,3=0,36

р1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

8. Инд. гонка на
10 км (шоссе), с 909,2+1,40 910,1+1,42 910,5+1,68

t1,2=0,43
t1,3=0,58
t2,3=0,18

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Этап соревнований

9.
Обороты педалей за 
1 мин, кол-во обо-
ротов

126,8+0,69 125,4+0,66 123,5+0,54
t1,2=1,47
t1,3=3,53
t2,3=2,20

р1,2>0,05
р1,3<0,01
р2,3<0,05

10. Время 30-ти обо-
ротов педалей, с 15,6+0,10 15,9+0,10 16,2+0,08

t1,2=2,26
t1,3=6,38
t2,3=2,83

р1,2<0,05
р1,3<0,001
р2,3<0,05

11. Гит на 200 м с/х 
(трек), с 14,9+0,06 15,1+0,09 15,2+0,12

t1,2=2,13
t1,3=2,29
t2,3=0,69

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

12. Гит на 500 м с/х 
(трек), с 41,3+0,16 41,7+0,14 41,8+0,11

t1,2=2,11
t1,3=3,01
t2,3=0,55

р1,2<0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

13. Инд. гонка на
2 км, с (трек) 169,7+0,78 172,7+1,54 175,3+1,51

t1,2=2,45
t1,3=5,03
t2,3=2,17

р1,2<0,05
р1,3<0,001
р2,3<0,05

14. Инд. гонка на
10 км (шоссе), с 885,7+3,94 899,7+4,56 900,1+4,69

t1,2=2,31
t1,3=2,35
t2,3=0,03

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

Примечание. ЭГ1 – экспериментальная группа I; ЭГ2 – экспериментальная группа II; КГ – контрольная группа.

мальный результат был показан в ЭГ1 и составил со-
ответственно 15,2 с и 41,8 с, что достоверно лучше 
показателей остальных групп (р<0,05–01)         (см. 
табл. 1, пп. 5, 6, 11, 12).

Сопоставление результатов в индивидуальной 
гонке на 2 км на треке выявило, что наивысший ре-
зультат показан также в ЭГ1, который улучшался со-
ответственно на специально-подготовительном этапе 
на 3,3 с (t=2,23; p<0,05) и на 2,8 с (t=2,08; p>0,05), со-
ревновательном – на 5,6 с (t=5,03; p<0,001) и на 3,0 с 
(t=2,45; p<0,05) относительно КГ и ЭГ2 (см. табл. 1, 
пп. 7, 13).

Специальная выносливость на дистанции 10 км 
на шоссе у девушек улучшалась от специально-

подготовительного к этапу соревнований, при этом 
лучший результат был показан спортсменками ЭГ1 
и составил соответственно 909,2 с и 885,7 с (p<0,05) 
(см. табл. 1, пп. 8, 14).

Наряду с этим, на протяжении годичного цикла 
максимальные результаты, определяющие уровень 
общефизической подготовленности велосипедисток, 
выявлены на общеподготовительном этапе (табл. 2).

По нескольким общеподготовительным упражне-
ниям: количество выпрыгиваний за 30 с; время 50-ти 
приседаний; сгибание-разгибание рук в упоре лёжа; 
поднимание ног в висе на шведской стенке результат 
статистически значимо изменялся в ЭГ1, относитель-
но ЭГ2 и КГ.
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Таблица 2
Динамика результатов общефизической подготовленности велосипедисток 15-ти лет

№
пп Показатели

Группы Оценка
статистической

значимости
ЭГ1
n=15

ЭГ2
n=15

КГ
n=15

X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3 t p
Общеподготовительный этап

1. Выпрыгивание за 
30 с, кол-во раз 31,0+0,43 28,8+0,86 28,3+0,95

t1,2=2,30
t1,3=2,56
t2,3=0,36

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

2. Время 50-ти присе-
даний, с 32,3+0,68 34,8+0,83 35,0+0,86

t1,2=2,37
t1,3=2,50
t2,3=0,13

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

3. Прыжок в длину с 
места, см 175,9+3,09 171,7+3,28 174,3+3,41

t1,2=0,27
t1,3=0,35
t2,3=0,08

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

4.
Сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу, кол- во раз

27,7+0,85 24,1+1,35 23,7+1,19
t1,2=2,26
t1,3=2,25
t2,3=0,36

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

5.
Поднимание ног в 
висе на шведской 
стенке, кол-во раз

24,9+0,42 23,2+0,57 22,6+0,83
t1,2=2,44
t1,3=2,51
t2,3=0,60

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

Специально-подготовительный этап

6. Выпрыгивание за 
30 с, кол-во раз 26,1+1,12 24,3+1,21 26,1+1,95

t1,2=1,09
t1,3=0,03
t2,3=0,56

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

7. Время 50-ти присе-
даний, с 34,1+0,74 36,3+0,56 36,9+0,56

t1,2=2,37
t1,3=2,15
t2,3=0,45

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

8. Прыжок в длину с 
места, см 173,1+2,57 167,1+2,16 166,2+2,37

t1,2=1,75
t1,3=1,94
t2,3=0,29

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

9.
Сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу, кол- во раз

25,6+0,94 22,1+1,24 21,4+2,27
t1,2=2,27
t1,3=1,56
t2,3=0,35

р1,2<0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

10.
Поднимание ног в 
висе на шведской 
стенке, кол-во раз

21,3+1,16 20,4+0,97 20,3+1,21
t1,2=0,57
t1,3=0,60
t2,3=0,09

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Этап соревнований

11. Выпрыгивание за 30 
с, кол-во раз 24,5+0,89 23,9+1,18 24,1+0,74

t1,2=0,41
t1,3=0,29
t2,3=0,19

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

12. Время 50-ти присе-
даний, с 37,3+0,78 37,8+0,83 38,0+0,57

t1,2=0,47
t1,3=0,76
t2,3=0,06

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

13. Прыжок в длину с 
места, см 167,0+3,00 166,3+3,14 166,0+3,57

t1,2=0,15
t1,3=0,21
t2,3=0,07

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

14.
Сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу, кол- во раз

21,3+0,93 20,1+0,95 19,5+1,61
t1,2=0,91
t1,3=0,65
t2,3=0,38

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

15.
Поднимание ног в 
висе на шведской 
стенке, кол-во раз

19,4+1,03 18,5+1,04 17,9+1,17
t1,2=0,64
t1,3=0,98
t2,3=0,39

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Примечание. ЭГ1 – экспериментальная группа I; ЭГ2 – экспериментальная группа II; КГ – контрольная группа.

Наивысший результат прыжка в длину с места по-
казан в ЭГ1 – 175,9 см, относительно других исследуе-
мых групп (см. табл. 2, п. 3).

На протяжении годичного макроцикла у велосипе-
дисток экспериментальных групп показатели частоты 
сердечных сокращений, систолического и диастоличе-
ского артериального давления оставались стабильны-
ми. При этом в контрольной группе эти же показатели 
увеличивались и достигли максимума на этапе соревно-
ваний соответственно 83,3 уд·мин-1 – 126,7 мм рт. ст. – 
79,3 мм рт. ст. (табл. 3, пп. 1, 2, 3, 9–11, 17–19).

Максимальные значения показателей специальной 
подготовленности с использованием теста PWC170 у 
велосипедисток 15 лет получены в ЭГ1 на специально-
подготовительном (837,5 кгм·мин-1) и соревнователь-
ном (835,5 кгм·мин-1) этапах, что выше относительно 
ЭГ2 и КГ (р<0,05) (см. табл. 3, пп. 6, 14, 22).

Показатель жизненной ёмкости лёгких на протяжении 
макроцикла возрастал и максимальных значений достиг 
на специально-подготовительном этапе в ЭГ1 (1757,7 мл) 
и ЭГ2 (1755,7 мл) группах, в то время как в контрольной 
группе составил – 1750,7 мл (см. табл.3, № пп 8, 16, 24).
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Таблица 3
Динамика показателей функционального состояния велосипедисток 15 лет (n=15)

№
пп Показатели

Группы Оценка
статистической значимостиЭГ1 ЭГ2 КГ

X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3 t p
Общеподготовительный этап

1. АД сист.,
мм рт. ст. 121,0+2,29 119,8+2,06 120,3+1,31

t1,2=0,39
t1,3=0,25
t2,3=0,22

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

2. АД диаст.,
мм рт. ст. 70,3+4,04 69,7+3,99 67,7+3,44

t1,2=0,12
t1,3=0,50
t2,3=0,03

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

3. ЧСС, уд·мин-1 78,2+0,94 78,1+0,61 80,5+0,96
t1,2=0,06
t1,3=1,68
t2,3=1,64

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

4. АНАМЕ, усл. ед. 54,4+0,69 54,1+0,55 53,3+1,31
t1,2=0,38
t1,3=0,77
t2,3=0,56

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

5. АМЕ, усл. ед. 177,7+0,99 177,3+0,85 176,8+1,14
t1,2=0,26
t1,3=0,57
t2,3=0,38

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

6. PWC170,
кгм·мин-1 817,1+3,11 816,9+2,92 814,5+2,32

t1,2=0,03
t1,3=0,65
t2,3=0,65

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

7. МПК, л 3,8+0,05 3,7+0,08 3,7+0,06
t1,2=0,85
t1,3=1,23
t2,3=0,40

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

8. ЖЕЛ, мл 1727,3+4,42 1725,3+3,36 1723,0+4,57
t1,2=0,36
t1,3=0,68
t2,3=0,41

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Специально-подготовительный этап

9. АД сист.,
мм рт. ст. 121,5+2,68 120,3+1,69 123,5+3,39

t1,2=0,38
t1,3=0,45
t2,3=0,83

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

10. АД диаст.,
мм рт. ст. 70,1+2,76 70,4+1,97 79,3+3,11

t1,2=0,10
t1,3=0,51
t2,3=0,53

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

11. ЧСС, уд·мин-1 78,5+1,25 78,3+1,12 83,3+1,21
t1,2=2,26
t1,3=3,98
t2,3=1,17

р1,2<0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

12. АНАМЕ, усл. ед. 58,9+0,29 57,7+0,54 56,9+0,42
t1,2=0,18
t1,3=0,75
t2,3=0,45

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

13. АМЕ, усл. ед. 182,9+0,74 182,2+0,83 180,7+0,81
t1,2=2,22
t1,3=2,67
t2,3=0,73

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

14. PWC170,
кгм·минм-1 835,5+1,82 829,8+1,91 825,5+4,11

t1,2=0,74
t1,3=1,86
t2,3=1,24

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

15. МПК, л 4,0+0,06 3,9+0,04 3,8+0,09
t1,2=2,10
t1,3=2,65
t2,3=1,70

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

16. ЖЕЛ, мл 1754,0+7,00 1747,7+5,85 1748,3+6,66
t1,2=0,19
t1,3=0,66
t2,3=0,45

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Этап соревнований

17. АД сист.,
мм рт.ст. 120,8+3,17 120,1+2,34 126,7+2,39

t1,2=0,17
t1,3=1,48
t2,3=1,95

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

18. АД диаст.,
мм рт.ст. 70,1+2,76 70,4+1,97 79,3+3,11

t1,2=0,08
t1,3=2,21
t2,3=2,43

р1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3<0,05

19. ЧСС, уд·мин-1 78,5+1,25 78,3+1,12 83,3+1,21
t1,2=0,12
t1,3=2,76
t2,3=2,43

р1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3<0,05

20. АНАМЕ, усл. ед. 58,9+0,29 57,7+0,54 56,9+0,42
t1,2=1,97
t1,3=3,90
t2,3=1,17

р1,2>0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

21. АМЕ, усл. ед. 182,9+0,74 182,2+0,83 180,7+0,81
t1,2=0,60
t1,3=2,01
t2,3=1,33

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

22. PWC170,
кгм·мин-1 835,5+1,82 829,8+1,91 825,5+4,11

t1,2=2,14
t1,3=2,21
t2,3=0,94

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

23. МПК, л 4,0+0,06 3,9+0,04 3,7+0,9
t1,2=1,78
t1,3=1,08
t2,3=0,67

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

24. ЖЕЛ, мл 1754,0+7,00 1747,7+5,85 1748,3+6,66
t1,2=0,69
t1,3=0,59
t2,3=0,02

р1,2>0,05
р1,3>0,001
р2,3>0,05

Примечание. ЭГ1 – экспериментальная группа I; ЭГ2 – экспериментальная группа II; КГ – контрольная группа.
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Максимальные показатели МПК в иссле-

дуемых группах были выявлены на специально-
подготовительном этапе в ЭГ1 – 4,3 л, в ЭГ2 – 4,0 л и 
в контрольной – 3,9 л группах (р<0,05) (см. табл. 3, 
№ пп 7, 15, 23).

Лучшие показатели аэробной и анаэробной мета-
болической ёмкости показаны в ЭГ1, которые состави-
ли 186,5 усл. ед. и 58,8 усл. ед., что статистически зна-
чимо относительно других групп (р<0,05) (см. табл. 3, 
пп. 4, 5, 12, 13, 20, 21).

Проведенный анализ физической подготовленно-
сти в исследуемых группах показал, что на протяже-
нии годичного макроцикла, статистически значимые 
показатели ОФП и СФП выявлены в ЭГ1 относитель-
но КГ и ЭГ2.

Выводы:
Исследованиями установлено, что в эксперимен-

тальных группах, в которых при построении трени-
ровочного процесса учитывалось течение специфи-
ческого биологического цикла с особенностями 
соматотипа велосипедисток 15-ти лет, получены 
более высокие результаты физической подготовлен-

ности. Так, на специально-подготовительном этапе 
статистически значимые результаты получены в ЭГ1 
в ГИТ на 200 м с/х, на 500 м с/х, инд.гонке на 2 км 
(треке), количестве оборотов педалей за 1 мин (вело-
станок), кол-ве 30-ти оборотов педалей (велостанок) 
(р<0,05). Наиболее высокие результаты общефизиче-
ской подготовленности показаны спортсменками ЭГ1 
преимущественно на первом и втором этапах годич-
ного цикла (кол-во выпрыгиваний за 30 с, время 50-ти 
приседаний, сгибания-разгибания рук в упоре лёжа на 
полу, поднимание ног в висе на шведской стенке).

Под воздействием специфических нагрузок пока-
затели функционального состояния (АД, ЧСС, АНА-
МЕ, АМЕ, PWC170, МПК) велосипедисток КГ на эта-
пе соревнований ухудшились относительно ЭГ, что 
свидетельствует о более значительном напряжении 
систем, обеспечивающих выполнение соревнователь-
ных упражнений.

Дальнейшие исследования будут направлены на опре-
деление технико-тактических характеристик велосипе-
дисток 16–18 лет в субмаксимальных режимах работы 
организма, специализирующихся в гонках на шоссе.
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Аналіз змагальної діяльності українських борців з 
найсильнішими борцями світу (на основі результатів чемпіонату 

світу з греко-римської боротьби 2011 року)
Радченко Ю.А.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Представлений порівняльний 
аналіз результатів змагальної ді-
яльності найсильніших борців 
греко-римського стилю на чемпі-
онаті світу 2011 року. Виявлено 
деякі тенденції та закономірності 
в застосуванні техніко-тактичних 
дій борцями в змагальному поє-
динку на сучасному етапі розвитку 
греко-римської боротьби. Вста-
новлено, що в більшості випадків 
спортсмени здобували перемогу 
завдяки вмінню вигравати з незна-
чною перевагою у всіх суперників. 
Вони найбільш пристосувалися 
до сучасних вимог ведення по-
єдинку, ведуть активну боротьбу 
та володіють ефективними ата-
куючими прийомами, надійно їх 
застосовують і рідко атакують без 
оцінки. Одним з ефективніших 
прийомів у партері є захист борця, 
що знаходиться з низу. Виявлені 
недоліки в підготовці українських 
спортсменів можуть лягти в осно-
ву корекції програм підготовки до 
Олімпійських ігор. Наведені дані 
рекомендується використовувати 
для моделювання спеціальних 
тренувальних завдань, що обу-
мовлені індивідуальними особли-
востями окремих спортсменів.

Радченко Ю.А. Анализ соревнователь-
ной деятельности украинских борцов с 
сильнейшими борцами мира (на основе 
результатов чемпионата мира по греко-
римской борьбе 2011 года). Представлен 
сравнительный анализ результатов сорев-
новательной деятельности сильнейших 
борцов греко-римского стиля на чемпиона-
те мира 2011 года. Обнаружены некоторые 
тенденции и закономерности в применении 
технико-тактических действий борцами в 
соревновательном поединке на современ-
ном этапе развития греко-римской борьбы. 
Установлено, что в большинстве случаев 
спортсмены добывали победу благодаря 
умению выигрывать с незначительным пре-
имуществом у всех соперников. Они наибо-
лее приспособились к современным требо-
ваниям ведения поединка, ведут активную 
борьбу и владеют эффективными атакую-
щими приемами, надежно их применяют и 
редко атакуют без оценки. Одним из более 
эффективных приемов в партере являет-
ся защита борца, который находится внизу. 
Обнаружены недостатки в подготовке укра-
инских спортсменов могут лечь в основу кор-
рекции программ подготовки к Олимпийским 
играм. Приведенные данные рекомендуется 
использовать для моделирования специаль-
ных тренировочных заданий, которые обу-
словлены индивидуальными особенностями 
отдельных спортсменов.

Radchenko Y.А. Analysis of the 
competitive activities of Ukrainian 
champions with the strongest fighters 
of world (based on world championship 
in Greco-Roman wrestling in 2011). 
The comparative analysis of results 
of competition activity of the strongest 
fighters is presented Greco-Roman 
style on a world of 2011 cup. Found out 
some tendencies and conformities to 
the law in application technical tactical 
actions by fighters in a competition duel 
on the modern stage of development to 
Greco-Roman fight. It is set that in most 
cases sportsmen won due to ability to 
win with insignificant advantage for all 
of competitors. They most adjusted to 
the modern requirements of conduct of 
duel, conduct an active fight and own 
effective attacking receptions, reliably 
they are applied and rarely attack without 
an estimation. One of more effective 
receptions in an orchestra there is 
defence of fighter which is down. Found 
out failings in preparation of the Ukrainian 
sportsmen can underlie correction of the 
programs of preparation to the Olympic 
games. It is recommended to utillize 
the resulted information for the design 
of the special trainings tasks which are 
conditioned the individual features of 
separate sportsmen.

Ключові слова:
боротьба, змагальна, діяльність, 
техніка, тактика, чемпіонат.

борьба, соревновательная, деятельность, 
техника, тактика, чемпионат.

fight, competition, activity, technique, 
tactic, championship.

Вступ1

Аналіз науково-методичної літератури та резуль-
татів останніх офіційних змагань дозволяє зробити 
висновок, що сучасна греко-римська боротьба харак-
теризується потужною конкуренцією у кожній ваговій 
категорії, незручною манерою суддівства та агресив-
ною поведінкою вболівальників. За думкою багатьох 
фахівців [1, 3, 5, 7] останні зміни правил змагань і ре-
гламенту проведення поєдинків в більшості негативно 
вплинули на структуру змагальної діяльності борців 
і склад техніко-тактичних дій. Але, не зважаючи на 
це, перед тренерським складом Національної збірної 
команди України стоїть завдання досягнення макси-
мально можливих результатів на Олімпійських іграх 
2012 року. Як відмічали ряд фахівців [2, 4, 6], для ви-
рішення завдання підвищення особистих результатів 
необхідно постійно вивчати останні вимоги змагаль-
ної діяльності та основі аналізу динаміки досліджу-
ваних характеристик, вносити ефективні корекції в 
методику підготовки спортсменів до змагань. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до «Зве-
деного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2011–2015 рр.», тема  2.23 
«Превентивні програми нейропсихофізіологічної під-
тримки спортсменів високої кваліфікації на заключ-
них етапах багаторічної підготовки
© Радченко Ю.А., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою роботи є дослідження змагальної діяль-

ності найсильніших борців греко-римського стилю, 
учасників чемпіонату світу 2011 року. 

Завданням роботи є виявлення основних тенденції 
змагальної діяльності, вивчення часових характерис-
тик, визначення результативності, ефективності та 
якості техніко-тактичних дій.

У роботі використано теоретичний аналіз і уза-
гальнення спеціальної науково-методичної літерату-
ри. Для вивчення особливостей сучасної змагальної 
діяльності у греко-римський боротьби застосовував-
ся аналіз відео матеріалів поєдинків чемпіонату світу 
2011 року. Проаналізовано поєдинки кваліфікованих 
борців, членів збірної команди України, Росії та пере-
можців змагань.

Аналіз змагальної діяльності проводився за на-
ступними показниками: тривалість боротьби в стій-
ці і в партері окремо, розподіл за часом, кількістю 
і складом техніко-тактичних дій (ТТД), співвідно-
шенні за класами, групами у відповідності із класи-
фікацією. Результати досліджень представлялися у 
вигляді матриці табличного процесора «Exel 2007» 
і оброблялись методами математичної статистики за 
допомогою пакету «Staistica 6».
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Результати дослідження  
Дослідження тривалості боротьби в стійці та пар-

тері довело, що на останньому чемпіонаті світу біль-
шість часу учасники змагань боролися у стійці, так 
українські борці 81%, російські – 80,6%, переможці 
81,9%, у партері – 19%, 19,4%, 18,1% відповідно.

Згідно результатів аналізу тривалості змагальних 
поєдинків (рис. 1) встановлено, що найбільші за ча-
сом були поєдинки у українських борців, а найменши-
ми у переможців змагань. При цьому українські борці 
за поєдинок проводили 1,58 ТТД, здобували 2,41 бали, 
програвали 2,58 бали. Спортсмени російської збір-
ної за поєдинок проводили 2,14 ТТД, здобували 3,22 
бали, програвали 1,26 бали. Переможці чемпіонату за 
поєдинок проводили 2,42 ТТД, здобували 3,62 бали, 
програвали 1,04 бали.

Аналіз результативності атаки (середня оцінка 
проведених борцем прийомів) показав, що українські 
борці мали показник 1,52 бали, при цьому цей показ-
ник у партері дорівнював 1,42 у стійці 1,8, російські 
борці за мали показник 1,5 бали (у партері 1,57, у стій-
ці 1,33 ), переможці – 1,49 бали (1,65 і 1,18 у партері і 
стійці відповідно)

Аналіз результативності захисту (середня оцінка 
програних борцем технічних дій) показав, що укра-
їнські борці мали показник 1,35 бали (1,43 у партері 
та 1,22 у стійці), російські борці 1,41 бали (у партері 
1,62, у стійці 1), переможці змагань 1,46 бали (1,62 і 
1,28 у партері і стійці відповідно).

Аналіз результативності боротьби у стійці і пар-
тері довів, що у стійці українські борці здобули 31%, 
російські борці 28%, переможці – 26% від загальної 
кількості виграних балів, у партері українські спортс-
мени – 69%, російські – 72%, переможці – 74%. 

Аналіз результативності виконання ТТД (рис. 2) по-
казав, що сучасний арсенал ТТД учасників останнього 
чемпіонату світу з греко-римської боротьби в  переваж-
ній більшості складається з відносно простих прийомів, 

що судді оцінюють у 1 бал. Цікавим є виявлений факт, 
що у українських спортсменів виконання більш склад-
них прийомів, що судді оцінюють у «3» бали більше ніж 
виконання прийомів, що судді оцінюють у «2» бали.

У російських спортсменів і у переможців чемпіо-
нату навпаки, виконання прийомів, що судді оцінили 
у «2» бали більше ніж прийомів у «3» бали.

Аналіз коефіцієнтів щільності ТТД виграшу (від-
ношення суми вдало проведених технічних дій до 
чистого часу всіх поєдинків за змагання) виявив, що 
найбільша щільність виконання була у переможців 
змагань (коефіцієнт 0,84), найменша у українських 
борців (коефіцієнт 0,53), у росіян цей показник дорів-
нював 0,72. Також згідно отриманих результатів вста-
новлено, що наші борці за одну хвилину програвали 
0,57 бали, росіяни 0,28 бали, переможці 0,24 бали.

Згідно аналізу коефіцієнт технічної підготовленос-
ті (відношення кількості виграних технічних дій до 
суми виграних і програних технічних дій) у українців 
дорівнює 0,45, у росіян 0,70, у переможців 0,77.

Згідно аналізу коефіцієнт якості технічних дій 
(відношення кількості числа виграних балів за вдало 
проведені технічні дії до суми виграних і програних 
балів) у українців дорівнює 0,48, у росіян 0,72, у пере-
можців 0,77.

Результати аналізу боротьби в партері у випадках 
коли борці знаходилися в позиції зверху (рис. 3) по-
казав дуже малий відсоток реалізації ТТД у українців 
23%, в порівнянні з росіянами та переможцями 61% 
та 60% відповідно, та великий відсоток 58% не реалі-
зації ТТД в порівнянні з росіянами 16% та перемож-
цями 28%.

Результати аналізу боротьби в партері в позиції 
знизу (рис. 4) доводять, що переможці змагань і ро-
сійські борці в цьому положенні вели більш активну 
боротьбу і спромоглися здобути оцінку у 50% і 53% 
випадках відповідно, в порівнянні з українськими 
спортсменами у яких цей показник дорівнював 40%.

Рис.1. Розподіл середнього часу тривалості с змагальних поєдинків (%): 
1 – українські борці; 2 – російські борці; 3 – переможці
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Рис.2. Розподіл результативності виконання ТТД(%): 
1 – українські борці;    2 – російські борці; 3 – переможці;  

а – ТТД, що оцінені у один бал; б – ТТД, що оцінені у два бали; в – ТТД, що оцінені у три бали

Рис.3. Розподіл результативності виконання ТТД (%): 
1 – українські борці;    2 – російські борці; 3 – переможці; а – здобули оцінку; б – програли 

оцінку; в – без оцінки
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Висновки.
Аналіз показників змагальної діяльності борців 

греко-римського стилю, що характеризує кількісні та 
якісні параметри їх техніко-тактичної майстерності, 
дозволив виявити деякі тенденції та закономірності в 
застосуванні ТТД на сучасному етапі найсильнішими 
борцями світу.

В більшості випадків на останньому чемпіонаті 
світу учасники здобували перемогу не завдяки засто-
суванню складних, видовищних прийомів, що при-
ваблюють боротьбу, а завдяки вмінню вигравати з не-
значною перевагою у всіх суперників. Вони найбільш 
пристосувалися до сучасних вимог ведення поєдинку, 
ведуть активну боротьбу та володіють ефективними 
атакуючими діями (відповідно до сучасних вимог пра-
вил з греко-римської боротьби), надійно їх застосову-
ють і рідко атакують без оцінки.

Одним з ефективніших ТТД у партері є захист 
борця, що знаходиться з низу, який отримує бал, якщо 
«верхній» борець не зміг провести оцінену суддями 
технічну дію. Таким чином в сучасній греко-римський 
боротьбі іноді виграють борці, які за сутичку не вико-
нали  технічних дій, що в свою чергу не додає прива-
бливості змагальним поєдинкам. 

В більшості досліджуваних характеристик укра-
їнські борці мали гірші показники ніж росіяни та пе-
реможці змагань. Особливо це стосується щільності 
виграшу та програшу ТТД, коефіцієнту технічної 
підготовленості та коефіцієнт якості технічних дій. 
Але необхідно відмітити, що за деякими показника-
ми наші борці мали кращі значення. Насамперед це 
середня результативність атаки і захисту та результа-
тивність боротьби у стійці.
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Особливо необхідно звернути увагу на невдалу бо-
ротьбу у партері, де наші борці вели пасивну боротьбу, 
завдяки чому реалізували малий відсоток можливості 
здобути оцінку, як в позиції зверху, так і в позиції знизу.

Виявлені вході аналізу змагальної діяльності не-
доліки в підготовці українських спортсменів можуть 
лягти в основу корекції програм підготовки до Олім-
пійських ігор, а наведені дані – скласти основу для 

Рис.4. Розподіл результативності виконання ТТД (%): 
1 – українські борці;    2 – російські борці; 3 – переможці;  

а – здобули оцінку; б – програли оцінку; в – без оцінки

модулювання спеціальних тренувальних завдань, обу-
мовлених індивідуальними особливостями окремих 
спортсменів.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані 
на визначення і розробку моделей прогнозу впливу 
психофізіологічних факторів на виконання техніко-
тактичних дій, які в подальшому можуть використо-
вуватися при підготовці і корегуванні тренувальних 
програм у наступному олімпійському циклі.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Побудова тренувального процесу лижників-гонщиків  
до змагань з скіатлону
Сидорова Т.В., Котляр С.М., Бізін В.П.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто стан методики підго-
товки лижників-гонщиків до участі 
в перегонах класичним і ковзаняр-
ським стилями пересування. У екс-
перименті взяли участь 30 кваліфі-
кованих спортсменів. В анкетному 
опитуванні брали участь 60 ведучих 
тренерів та кваліфікованих спортс-
менів. Визначено, що з введенням 
скіатлона в програму змагань за-
знала зміни і методика підготовки 
спортсменів. Показано факторний 
аналіз чинників, які впливають на 
спортивний результат. Виявлено 
вклад різних складових в спортив-
ний результат. Розроблено модель-
ні характеристики спортсменів, 
що дозволяють показувати висо-
кі результати в гонках з скіатлону. 
Встановлено, що класичний і ков-
занярський стиль пересування на 
лижах мають значні відмінності в 
усіх кінематичних і динамічних ха-
рактеристиках. Встановлені антро-
пометричні моделі кваліфікованих 
лижників-гонщиків, які успішно ви-
ступають в змаганнях різними сти-
лями пересування на лижах. 

Сидорова Т.В., Котляр С.Н., Бизин В.П. 
Построение тренировочного процесса 
лыжников-гонщиков к соревнованиям 
по скиатлону. Рассмотрено состояние ме-
тодики подготовки лыжников-гонщиков к 
участию в гонках классическим и конькобеж-
ным стилями передвижения. В эксперимен-
те приняли участие 30 квалифицированных 
спортсменов. В анкетном опросе принимали 
участие 60 ведущих тренеров и квалифи-
цированных спортсменов. Определено, что 
с введением скиатлона в программу сорев-
нований изменилась и методика подготовки 
спортсменов. Показан факторный анализ 
показателей, которые влияют на спортивный 
результат. Установлен вклад разных состав-
ляющих в спортивный результат. Разработа-
ны модельные характеристики спортсменов, 
которые позволяют показывать высокие ре-
зультаты в гонках в скиатлоне. Установлено, 
что классический и конькобежный стиль пе-
редвижения на лыжах имеют значительные 
отличия во всех кинематических и динамиче-
ских характеристиках. Установлены антро-
пометрические модели квалифицированных 
лыжников-гонщиков, которые успешно вы-
ступают в соревнованиях разными стилями 
передвижения на лыжах. 

Sidorova T.V., Kotlyar S.N., Bizin V.P. 
Construction of training process 
of skiers-racing drivers to the 
competitions on skiatlon. The state of 
method of preparation of skiers-racing 
drivers is considered to participating 
in races classic and skating styles of 
movement. 30 skilled sportsmen took 
part in an experiment. 60 leading trainers 
and skilled sportsmen took part in the 
questionnaire questioning. Certainly, 
that with introduction of skiatlon the 
method of preparation of sportsmen 
changed to the program of competitions. 
The factor analysis of indexes which 
influence on a sporting result is rotined. 
The contribution of different constituents 
is set to the sporting result. Model 
descriptions of sportsmen which allow 
to show high results in races in skiatlon 
are developed. It is set that on pattens 
considerable differences have classic 
and skating style of movement in all of 
kinematics and dynamic descriptions. 
The anthropometric models of skilled 
skiers-racing drivers, which successfully 
come forward in competitions different 
styles of movement on pattens, are set. 

Ключові слова:
система, підготовка, скіатлон, 
класичний, стиль, ковзанярський, 
антропометричні, моделі. 

система, подготовка, скиатлон, классичес-
кий, стиль, конькобежный, антропометри-
ческие, модели. 

system, preparation, skiatlon, classic, 
style, skating, anthropometric, models. 

Вступ.1

Останнім часом в лижних перегонах сталося бага-
то нововведень. Введено спринтерські перегони і ес-
тафету, гонку з зміною стилю пересування (скіатлон) 
і масові старти. У свою чергу, введення нових дис-
циплін призводить до удосконалення організаційно-
методичних основ спортивної підготовки.

Основні дослідження в лижних перегонах спря-
мовані на побудову тренувального процесу в різних 
складових з урахуванням класичного і ковзанярського 
стилю пересування на лижах на традиційних дистан-
ціях. В той же час, досліджень, в яких розглядаються 
нові лижні дисципліни недостатньо. 

У роботах цілого ряду вчених (М.А. Аграновско-
го, 1982; В.І.Акімова, 1985; М.Ф. Антонова, 1977; Б.І. 
Бергмана, 1989 – 2000; В.Д.Євстратова, Г.Б. Чукарді-
на, Б.І. Сергєєва, 1989; О.І. Камаева, М.В.Блєщунова, 
В.В. Мулика, 1989; П.К. Колчіна, 1986; С.М. Котляра, 
2003; В.М. Манжосова, 1986; В.В. Мулика, 2002; І.Г. 
Огольцова, 1997; Ф.П. Суслова, 1995; С.К.Фоміна, 
1986) розглядається питання про підготовку до учас-
ті в перегонах класичним та ковзанярськими стилями 
пересування на лижах. Тоді як спеціальних же дослі-
джень з підготовки до гонки-скіатлону, в доступній 
нам літературі, ми не зустріли [1-6].

Відсутні дослідження, що стосуються практичних 
рекомендацій підготовки кваліфікованих лижників-
гонщиків до участі в змаганнях з скіатлону, останніми 
роками зазнала зміни методика підготовки спортс-

© Сидорова Т.В., Котляр С.М., Бізін В.П., 2012

менів, в основу якої покладені індивідуальні морфо-
функціональні і психологічні особливості організму 
спортсменів.

Виходячи з вище приведеного розробка системи 
предзмагальної підготовки лижників-гонщиків з ура-
хуванням участі в гонці-скіатлону є актуальною те-
мою досліджень.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: визначити вплив на організм 

лижників-гонщиків навантаження в наслідок участі в 
гонці скіатлону.

Задачі дослідження:
Здійснити аналіз сучасного стану методики під-• 
готовки лижників-гонщиків до участі в перегонах 
класичним і ковзанярським стилями пересування.
Виявити вклад різних складових в спортивний ре-• 
зультат гонки з скіатлону.
Розробити модельні характеристики лижників-• 
гонщиків, що дозволяють показувати високі резуль-
тати в гонках з скіатлону.

Предметом досліджень є тренувальний процес ква-
ліфікованих лижників для участі в гонці з скіатлону. 

Об'єктом досліджень була методика підготов-
ки кваліфікованих лижників-гонщиків до гонки-
скіатлону.

Результати дослідження.
Однією з останніх нових гонок було впроваджено 

змагання з скіатлону. Вивчаючи науково-методичну 
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літературу, яка стосується цього нововведення ми не 
знайшли матеріалу, стосовно підготовки спортсменів 
до цієї гонки.

В анкетному опитуванні брали участь 60 ведучих 
тренерів та кваліфікованих спортсменів України. Так, 
визначено, що з введенням скіатлону в програму зма-
гань тренери почали вводити в одне тренувальне за-
няття два лижних стиля пересування (ковзанярський 
та класичний): 

30% опитуваних не проводять тренування з по-
єднанням класичного і ковзанярського ходу в одному 
тренуванні; 

70% почали використовувати це поєднання. 
Як правило, це нововведення використовують в 

безпосередній підготовці до змагань, в передзмагаль-
ному періоді. В передзмагальному періоді 49% опиту-
ваних робить по 1 тренуванню з поєднанням двох лиж-
них стилів пересування в мікроциклі, 21% по одному 
тренуванні в макроциклі. Це, мабуть, пов’язано з тим, 
по-перше – дуже мало уваги приділяється безпосе-
редній підготовці до скіатлону; по-друге – в науково-
методичній літературі інформації про побудову трену-
вального процесу до скіатлону недостатньо.

Згідно думки 25% опитуваних успішний виступ 
в скіатлоні залежить від універсалізму спортсмена 
– доброго володіння обома лижними стилями пере-
сування; 7% відповіли, що велике значення має так-
тично вірне проходження всієї гонки-скіатлону; 28% 
– що все залежить тільки від фізичної підготовленості 
лижників-гонщиків. Крім цього, 30% спортсменів та 
тренерів вважають, що побудова тренувань на осно-
ві моделі скіатлону – це запорука успіху в цій гонці. 
Спеціальний інвентар для скіатлону, особливо комбі-
новані черевики, та підготовка інвентарю згідно дум-
ки 10% опитуваних, відіграють не останню роль при 
успішному виступу в гонці-скіатлоні.

Аналіз анкетування дозволив нам зробити фактор-
ний аналіз чинників, які впливають на спортивний ре-
зультат в гонці з скіатлону (рис. 1). 

На першому місці стоїть методика підготовки до 
гонки з скіатлону – 30%, фізична підготовленість 
спортсменів – 28%, універсалізм (уміння досить гар-
но пересуватися класичним та ковзанярським стилем) 
– 25%, підготовка лижного інвентарю – 10% та інші.

Проведений аналіз техніки пересування на лижах 
виявив, що існують відмінності між ковзанярським і 
класичними стилями в деяких кінематичних і дина-
мічних характеристиках.

З аналізу цих параметрів динамічних характерис-
тик техніки однойменних лижних ходів, виявлено ряд 
чинників, з яких ковзанярські ходи мають перевагу в 
швидкості. Перший – значний більший час відштов-
хування, яке робиться під час ковзання лижі. Другий 
– обумовлений напрямом відштовхування вперед-в-
сторону, яке не вимагає тримаючи мазей і збільшує 
ковзання лиж. Ці чинники дозволяють підвищувати 
швидкість бігу і зменшують енергетичні витрати.

Результати проведених вимірів кінематичних по-
казників однойменних лижних ходів (одночасного 
однокрокового класичного і ковзанярського), які за-
стосовуються на однакових ділянках траси (пологі 
підйоми і рівнина), приведені в (табл. 1). 

Так, одночасний однокроковий класичний хід при 
використанні його кваліфікованими лижниками має 
довжину циклу 8,2 м, в той час, як у ковзанярський він 
досягає 13,4 м, що на 38,8% вище (р<0,01). Різниця в 
довжині циклу утворюється великою мірою через те, 
що при ковзанярських способах пересування не вико-
ристовуються «тримаюча» мазь, відштовхування ногою 
здійснюється з ковзаючої лижі і застосовуються довші 
палиці, що дають можливість більшого додатка сили.

Окрім цього в одночасному однокроковому класич-
ному ході тривалість циклу складає від 1,18 с, а в одно-
йменному ковзанярському ході вона 1,87 с, що на 37% 
більше(р<0,01). Темп циклів в класичному ході дорів-
нює 52 за хвилину, а у ковзанярському ходу відповід-
но до 32 циклів, що на 20 циклів менше(р<0,05). Час 
же вільного ковзання у класичного ходу 0,37с, дещо 
коротше, ніж у ковзанярському 0,44с, але результати 
мають достовірні відмінності(р<0,05). Час відштовху-
вання значно відрізняється, так в класичному ході воно 
складає 0,8с, а в ковзанярському – 1,46 с, що на 45% 
більше(р<0,05). Середня швидкість одночасного одно-
крокового класичного ходу на 35% нижча, ніж у ковза-
нярському і різниця складає 4,4м∙с-1 (р<0,01).

Таким чином, кінематичні параметри одночасного 
однокрокового класичного і ковзанярського ходу пере-
сування на лижах мають значні відмінності у всіх кіне-
матичних і динамічних показниках (р < 0,01 – 0,05).

За допомогою антропометричних вимірів були 
побудовані моделі лижників-гонщиків, що успішно 
виступають в змаганнях класичним і ковзанярським 
стилем пересування на лижах (рис. 2).

Як ми бачимо (табл. 2), основні відмінності в усеред-
нених модельних характеристиках одних спортсменів 
від інших складають: довжина тіла (2,2%); вага (2,9%); 
довжина ніг (3,7%); індекс Кетле-2 (4,5%) (р<0,05).

Аналіз проведених антропометричних досліджень 
кваліфікованих лижників-гонщиків показує, що від-
мінність модельних характеристик знаходиться в 
межах 2,2% – 7,6% і вони мають достовірні відмін-
ності (р<0,05) по більшому числу показників. 

На нашу думку, для успішного виступу в гонках з 
скіатлону антропометричні дані повинні знаходиться 
в межах середніх показників класичної і ковзаняр-
ської моделей, оскільки лижникам-гонщикам треба 
виступати в гонках обома стилями пересування на 
лижах, а високих спортивних результатів (Чемпіонати 
країни, миру і так далі) в змаганнях, в різних стилях, 
були спортсмени з різними антропометричними по-
казниками.

Висновки:
Аналіз літературних джерел і педагогічних спо-

стережень показав, що в даний час немає чітко ви-
роблених рекомендацій на Україні, що стосуються 
методики побудови корекції тренувального процесу 
по плануванню безпосередньої підготовки до змагань 
кваліфікованих лижників-гонщиків для участі в зма-
ганнях з скіатлону.

Аналіз анкетування дозволив нам зробити фактор-
ний аналіз чинників, які впливають на спортивний ре-
зультат в гонці з скіатлону: на першому місці стоїть 
методика підготовки до гонки – 30%, фізична підго-
товленість спортсменів – 28%, універсалізм (уміння 
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Рис.1. Фактори, які сприяють досягненню успіху в скіатлоні

Примітка:  
1 – фізична підготовленість 28%; 
2 – універсалізм 25%; 3 – методика 
підготовки до гонки-скіатлону 30%; 
4 – тактично вірне проходження всієї 
дистанції 7%; 5 – підготовка інвентарю 
та наявність спеціальних черевиків 10%; 
6 – інші причини.

Рис. 2. Порівняльна характеристика модельних антропометричних параметрів 
лижників-гонщиків високої кваліфікації в різних стилях пересування

Таблиця 1
Порівняльна характеристика кінематичних параметрів техніки одночасного однокрокового  

класичного і ковзанярського ходу кваліфікованих лижників гонщиків (n=30)

Показники
Класичний стиль Ковзанярський 

стиль Оцінка достовірності

σ 1 Х1+m1 σ 2 Х2+m2 t P

Довжина циклу, м 0,54 8,20+0,17 1,15 13,40+0,36 12,96 Р<0,01

Тривалість циклу, с 0,05 1,18+0,02 0,07 1,87+0,02 25,63 P<0,05
Середня швидкість в циклі, 
м/с 0,28 8,00+0,09 0,46 12,40+0,14 26,01 P<0,01

Темп циклів в хвилину 2,21 51,95+0,73 1,07 31,95+0,34 25,71 P<0,05

Час вільного ковзання, с 0,03 0,37+0,01 0,04 0,44+0,01 4,17 P<0,05

Час відштовхування, с 0,03 0,80+0,01 0,08 1,46+0,03 23,29 P<0,05
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досить добре пересуватися класичним та ковзаняр-
ським стилем) – 25%, підготовка лижного інвентарю 
– 10% та інші.

Проведені дослідження кінематичних параметрів 
техніки однойменних лижних ходів різних стилів пе-
ресування переконують в тому, що в техніці класич-
ного і ковзанярського стилю є значні відмінності в 
швидкості пересування (1,7 – 4,4 м/с), довжині циклу 
(0,5 – 5,2 м), темпі циклів в хвилину (12,6 – 21,1 кіл.
раз), часу відштовхування (0,3 – 0,7с) і часу вільного 
ковзання (0,1 – 0,2 с) (р<0,01-0,05).

Аналіз проведених антропометричних досліджень 
кваліфікованих лижників-гонщиків показує, що від-
мінність модельних характеристик знаходиться в 

межах 2,2% – 7,6% і вони мають достовірні відмін-
ності (р<0,05) по більшому числу показників. 

Різні способи пересування на лижах пред'являють 
до організму спортсменів особливі вимоги по перебу-
дові рухових навичок, що становлять основу техніки 
пересування на лижах, а так само до функціонування 
систем організму спортсмена. Це положення вимагає 
проведення пошуку оптимальних підходів до плану-
вання тренувального процесу, що враховує поєднання 
обох стилів пересування на лижах, особливо при під-
готовці до гонок з скіатлону. 

Подальші дослідження передбачається провести в на-
прямку вивчення інших проблем побудови тренувального 
процесу лижників-гонщиків до змагань з скіатрону.

Таблиця 2
Порівняльні модельні характеристики антропометричних параметрів  
кваліфікованих лижників-гонщиків в різних стилях пересування (n=30)

Показники
Класичний стиль Ковзанярський стиль Отримана 

різниця
Оцінка 

достовірності

у 1 X1+m1 у 2 X2+m2
Умов.

од. % t P

Довжина тіла, см 2,87 180,00+0,91 3,06 176,00+0,97 4,00 2,2 3,54 P<0,05

Маса тіла, кг 2,71 70,00+0,88 2,00 68,00+0,63 2,00 2,9 2,53 P<0,05

Довжина рук, см 1,76 75,00+0,56 1,83 73,00+0,58 2,00 2,7 2,03 P>0,05

Довжина ніг, см 2,35 108,00+0,78 2,11 104,00+0,70 4,00 3,7 2,99 P<0,05

Індекс ноги, % 0,46 42,90+0,15 0,45 41,90+0,14 1,00 2,3 0,67 P>0,05

Індекс Кетле-2, 
кг/м2 0,69 21,66+0,79 0,42 20,02+0,61 1,64 7,6 4,54 P<0,05
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Построение тренировочного процесса в восстановительных 
микроциклах у юных лыжников-гонщиков

Таран Л.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Анотації:
Цель исследования состояла в разра-
ботке основных положений для постро-
ения тренировочных программ в вос-
становительных микроциклах у юных 
лыжников-гонщиков. В работе исполь-
зовался анализ научно-методической 
литературы, изучение и обобщение 
практического опыта работы тренеров, 
анализ документов планирования и 
учета тренировочного процесса. В ан-
кетировании приняли участие тренеры 
в количестве 19 человек. Установлено, 
что продолжительные и утомительные 
нагрузки у юных спортсменов вызыва-
ют более длительные восстановитель-
ные реакции. Содержание восстано-
вительных микроциклов составляют 
тренировочные занятия с небольшими 
по величине нагрузками. На общепод-
готовительном этапе средства общей и 
специальной физической подготовки ис-
пользуются в соотношении 60% и 40%, 
а на специально-подготовительном 
этапе и в соревновательном периоде ‒ 
50% и 50% соответственно. 

Таран Л.М. Побудова тренувального 
процесу в відновлювальних мікро-
циклах у юних лижників-гонщиків. 
Мета дослідження полягала в розробці 
основних положень для побудови тре-
нувальних програм у відновлювальних 
мікроциклах у юних лижників-гонщиків. У 
роботі використовувався аналіз науково-
методичної літератури, вивчення та уза-
гальнення практичного досвіду роботи 
тренерів, аналіз документів планування 
та обліку тренувального процесу. В анке-
туванні взяли участь тренери в кількості 
19 чоловік. Встановлено, що тривалі і 
виснажливі навантаження у юних спортс-
менів викликають більш тривалі віднов-
лювальні реакції. Зміст відновлювальних 
мікроциклів складають тренувальні занят-
тя з невеликими за величиною наванта-
женнями. На загальнопідготовчому етапі 
засоби загальної та спеціальної фізичної 
підготовки використовуються в співвід-
ношенні 60% і 40%, а на спеціально-
підготовчому етапі і в змагальному пері-
оді ‒ 50% і 50% відповідно.

Taran L.N. Desingning of the training 
process in regenerative microcycles 
for young skiers-racers. The purpose 
of the research consisted in development 
of basic provisions for creation of training 
programs in regenerative microcycles for 
young skiers-racers. In work was used 
the analysis of scientific and methodical 
literature, studying and generalization 
of practical experience of trainers, the 
analysis of documents of planning and 
the accounting of training process. 
Trainers took part in questioning in 
number of 19 people. It is established 
that long and tiresome loadings cause 
longer regenerative reactions from 
young athletes. The maintenance of 
regenerative microcycles is made by 
training occupations with small loadings 
on size. At an all-preparatory stage 
means of the general and special 
physical preparation use in relation 60 % 
and 40 %, and at a special-preparatory 
stage and in the competitive period ‒ 50 
% and 50 % respectively. 

Ключові слова:
программа, микроцикл, восстановле-
ние, средства, тренеры, мезоцикл, 
контрольный, подготовительный.

програма, мікроцикл, відновлення, засо-
би, тренери, мезоцикл, контрольний, 
підготовчий.

microcycle, program, restoration, 
restoration, trainers, mesocycle, 
control, preparatory.

Введение.1

Базируясь на общетеоретических вопросах единства 
средств, методов, нагрузки и восстановления, современ-
ная система спортивной тренировки должна включать 
в себя восстановление как специально организованное 
специфическое воздействие на организм [1].

Основными средствами восстановления у спор-
тсменов являются педагогические, которые предпо-
лагают управление работоспособностью и восстано-
вительными процессами посредством целесообразно 
организованной мышечной деятельности с учетом 
ее направленного влияния на организм [2]. Так же 
следует учитывать, что при подготовке спортсменов 
подросткового и юношеского возраста чрезмерное 
увлечение большими тренировочными нагрузками, 
специальными подготовительными упражнениями, 
средствами интенсификации восстановительных про-
цессов приводит к относительно быстрому исчерпа-
нию физического и психического потенциала орга-
низма.

Все это указывает на то, что у юных спортсменов 
большую значимость имеет использование именно 
педагогических средств восстановления, а завершаю-
щим в мезоциклах должен быть восстановительный 
микроцикл.

Исследование выполнено в рамках темы 2.1.9.2 
п «Удосконалення системи підготовки спортсменів з 
циклічних видів спорту в різних структурних утво-
реннях багаторічної спортивної підготовки» (номер 
державної реєстрації 0106U011987) Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
© Таран Л.Н., 2012

і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту на 2006-2010 роки и темы 2.5 «Удоскона-
лення тренувального процесу в зимових видах спор-
ту» (номер державної реєстрації 0111U000190) Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України на 2011-2015 роки.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать основные поло-

жения для построения тренировочных программ в 
восстановительных микроциклах у юных лыжников-
гонщиков.

Задачи исследования:
Проанализировать данные научно-методической ли-• 
тературы о подходах к построению тренировочного 
процесса с восстановительной направленностью.
Изучить опыт работы тренеров по планированию • 
программ восстановительных микроциклов.

Методы исследования. Для решения поставлен-
ных задач использовались следующие методы иссле-
дования: анализ научно-методической литературы; 
изучение и обобщение практического опыта работы 
тренеров; анализ документов планирования и учета 
тренировочного процесса.

В анкетировании приняли участие ведущие тре-
неры Украины, работающие с юными лыжниками-
гонщиками, в количестве 19 человек.

Результаты исследования.
Педагогические средства восстановления вклю-

чают в себя два направления: планирование нагрузки 
и построение процесса подготовки, а так же режим 
жизни и спортивной деятельности [4]. К первому 
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направлению относятся: соответствие нагрузок воз-
можностям занимающихся; соответствие содержания 
подготовки этапу многолетней подготовки, периоду 
макроцикла и т.д.; рациональная динамика нагрузки 
в различных структурных образованиях; планирова-
ние упражнений, занятий, микроциклов восстанови-
тельного характера; двигательные переключения в 
программах занятий и микроциклов; рациональная 
разминка в занятиях и соревнованиях; рациональное 
построение заключительных частей занятий. Второе 
направление предполагает: условия для тренировки; 
условия для отдыха; сочетание работы (учебы) с заня-
тиями спортом; постоянство времени тренировочных 
занятий, учебы, работы, отдыха; рациональное ис-
пользование индивидуальных и коллективных форм 
работы; недопущение тренировки и соревнований при 
наличии заболеваний, острых и хронических травм; 
учет индивидуальных особенностей занимающихся.

В исследованиях Фомина С.К. [5], направленных 
на изучение двигательных переключений и активного 
отдыха, было установлено, что для лыжников млад-
ших спортивных разрядов при выполнении одних и 
тех же строго дозированных тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, на активный отдых следует 
планировать на 25-32% времени больше, чем лыжни-
кам высших спортивных разрядов. Такой подход обу-
словлен тем, что при продолжительных и утомитель-
ных нагрузках восстановительные процессы у детей 
протекают медленнее, чем у взрослых. Кроме того, 
у юных спортсменов, по сравнению с более квали-
фицированными, наблюдается малая эффективность 
экономизации вегетативных функций [3]. Данные по-
ложения необходимо учитывать при построении тре-
нировочных программ в восстановительных микро-
циклах.

С целью изучения и обобщения практического 
опыта работы тренеров по вопросу планирования 
восстановительных микроциклов у юных лыжников-
гонщиков 15-16 лет, была разработана анкета. При 
анализе опыта работы тренеров по данным анкетного 
опроса было установлено, что в мезоциклах в основ-
ном используется волнообразный принцип построе-
ния тренировочного процесса. Так, базовый мезоцикл 
начинается с ударного, за ним следует поддерживаю-
щий (большие по величине нагрузки не используют-
ся), затем вновь ударный и завершающим является 
восстановительный микроцикл. В соревновательном 
периоде, где серии соревнований проводятся один раз 
в две-три недели, сочетание микроциклов может быть 
следующим: подводящий, соревновательный, вос-
становительный. Такую схему построения трениро-
вочного процесса использует большинство тренеров 
(87%).

Содержание восстановительного микроцикла, 
следующего за ударным, состоит из двух частей, где 
первая часть направлена на восстановление, а вторая 
носит поддерживающий характер. Такую же направ-
ленность имеют тренировочные занятия в восста-
новительном микроцикле следующим за соревнова-
тельным. По данным анкетного опроса соотношение 

нагрузок по зонам интенсивности в восстановитель-
ном микроцикле составляет: в первой зоне (до 130 
уд∙мин-1) ‒ 32%, во второй зоне (до 131-155 уд∙мин-1) 
‒ 41%, в третьей зоне (до 156-175 уд∙мин-1) ‒ 27%. На-
грузки с соревновательной интенсивностью в восста-
новительном микроцикле не используются. Как уста-
новлено, преимущество по направленности работы 
отводится активизации восстановительных процессов 
и поддержанию на достигнутом уровне аэробных воз-
можностей.

В практической работе тренеры используют ши-
рокий круг общеподготовительных средств, преиму-
щественно тех, которые доступны для применения с 
учетом имеющихся условий.

При анализе удельного веса средств общей и спе-
циальной физической подготовки установлено, что на 
общеподготовительном этапе соотношение средств 
составляет соответственно 60 и 40%, а на специально-
подготовительном этапе и в соревновательном перио-
де 50 и 50%.

Из дополнительных средств восстановления, до-
ступных при подготовке в лыжных гонках, исполь-
зуется душ (ежедневно), сауна (один раз в неделю), 
витаминизация (в зимний период).

Начало тренировочных занятий зависит от со-
вмещения их с учебным процессом в школе. По ко-
личеству тренировочных занятий, как правило, пла-
нируется одна тренировка в день. Используется так 
же индивидуальная форма коррекции тренировочного 
процесса, которая зависит от показанных результа-
тов, владения техникой лыжных ходов, самочувствия 
спортсмена и других факторов.

С учетом рекомендаций имеющихся в научно-
методической литературе по вопросу построения 
учебно-тренировочных программ восстановительных 
микроциклов, обобщения опыта работы тренеров и 
полученных нами результатов собственных исследо-
ваний, было разработано сочетание микроциклов в 
базовых мезоциклах разных этапов подготовительно-
го периода и контрольно-подготовительном мезоци-
кле соревновательного периода (таблица 1).

В базовых мезоциклах, планируемых на протяже-
нии подготовительного периода у юных лыжников-
гонщиков, тренировочный процесс должен быть 
ориентирован на развитие аэробных возможностей, 
повышение скоростно-силовой подготовленности, 
развитие скоростных качеств, совершенствование ко-
ординационных способностей и дальнейшее повыше-
ние арсенала технической подготовленности.

Контрольно-подготовительный мезоцикл направ-
лен на подготовку и вместе с тем определение уровня 
интегральной подготовленности юных лыжников-
гонщиков и выявление ее слабых сторон.

Восстановительные микроциклы являются завер-
шающими в базовом и контрольно-подготовительном 
мезоцикле, имеют малую суммарную нагрузку. При 
планировании восстановительных микроциклов у 
юных лыжников-гонщиков необходимо учитывать 
следующие положения: этап многолетней подготов-
ки, уровень квалификации и возрастные особенности 
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организма спортсмена; период (подготовительный, 
соревновательный, переходный) и этап (общеподгото-
вительный, специально-подготовительный) годичной 
подготовки; распределение и направленность нагру-
зок в предшествующем микроцикле; сроки восста-
новления функциональных систем организма, обеспе-
чивающих двигательную деятельность, в результате 
предыдущих тренировочных и соревновательных на-
грузок отдельных занятий и программ микроциклов; 
индивидуальные реакции функциональных систем 
организма на физические нагрузки; сенситивные пе-
риоды развития физических качеств с учетом особен-
ностей вида спорта; средства тренировки, преимуще-
ственно использованные в микроциклах.

Выводы.
Анализ научно-методической литературы позволил 1. 
установить, что для юных лыжников-гонщиков не 
разработаны основные положения, с учетом кото-
рых могут быть составлены программы восстано-
вительных микроциклов.
Продолжительные и утомительные нагрузки у юных 2. 
спортсменов вызывают более длительные восстано-
вительные реакции, что необходимо учитывать при 

планировании тренировочных нагрузок в микроци-
клах.
Восстановительные микроциклы, в практике постро-3. 
ения тренировочного процесса, являются заверша-
ющими в базовом и контрольно-подготовительном 
мезоциклах. Это позволяет создать условия для про-
текания адаптационных процессов и избежать пере-
напряжения организма юных спортсменов.
Содержание восстановительных микроциклов со-4. 
ставляют тренировочные занятия с небольшими по 
величине нагрузками, преимущественно во второй 
зоне интенсивности (до 131-155 уд∙мин-1) при ис-
пользовании средств общей и специальной физиче-
ской подготовки. На общеподготовительном этапе 
средства ОФП и СФП используются в соотношении 
60% и 40%, а на специально-подготовительном эта-
пе и в соревновательном периоде ‒ 50% и 50% со-
ответственно.

Перспективы дальнейших исследований в этом 
направлении связаны с разработкой программ восста-
новительных микроциклов, завершающих базовые и 
контрольно-подготовительный мезоциклы на разных 
этапах годичной подготовки.

Таблица 1
Сочетание микроциклов в базовом и контрольно-подготовительном мезоциклах  

у лыжников-гонщиков 15-16 лет

Мезоциклы Микроциклы (типы и суммарная нагрузка)
I II III IV

Базовый
Ударный ‒ значи-
тельная нагрузка
(1 занятие с боль-
шой нагрузкой)

Поддерживающий ‒ 
средняя нагрузка

Ударный ‒ большая 
нагрузка
(2 занятия с больши-
ми нагрузками)

Восстано-
вительный  
‒ малая нагрузка

Контрольно-
подготови-
тельный

Втягивающий ‒ 
средняя нагрузка

Подводящий ‒ зна-
чительная нагрузка 
(1 занятие с боль-
шой нагрузкой)

Соревновательный ‒ 
большая нагрузка 

Восстано-
вительный  
‒ малая нагрузка
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Сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей,  

які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання
Христова Т.Є.

Економіко-гуманітарний факультет Державного вищого навчального закладу  
«Запорізький національний університет» у м. Мелітополі

Анотації:
Охарактеризовано комплексну 
програму фізичної реабілітації, 
що спрямована на профілактику 
гострих респіраторних захворю-
вань у дітей молодшого шкільного 
віку. У дослідженні взяло участь 
106 дітей у віці 6-9 років. Комплек-
сна програма фізичної реабілітації 
включала: аромафітотерапію та 
кріомасаж стоп. Встановлено, що 
використання цих засобів призво-
дить до покращення самопочуття, 
значного зменшення гіперемії зеву, 
кашлю, виділень з носа, нормаліза-
ції показників зовнішнього дихання 
та фізичного розвитку дітей. Більш 
виражений ефект відзначено при 
застосуванні ефірної олії шавлії 
та композиції ефірних олій (шав-
лії, лаванди, м’яти). Доведено, що 
застосування аромафітотерапії та 
кріомасажу стоп сприяє зменшен-
ню частоти гострих респіраторних 
захворювань і загострень хроніч-
них захворювань ЛОР-органів у 
дітей через 6 та 12 місяців, значно 
знижує число днів відсутності ди-
тини в школі через хворобу.

Христовая Т.Е. Современные подходы к 
физической реабилитации детей, кото-
рые часто болеют острыми респиратор-
ными заболеваниями. Охарактеризовано 
комплексную программу физической реа-
билитации, которая направлена на профи-
лактику острых респираторных заболева-
ний у детей младшего школьного возраста. 
В исследовании участвовало 106 детей в 
возрасте 6-9 лет. Комплексная программа 
физической реабилитации включала: аро-
мафитотерапию и криомассаж стоп. Уста-
новлено, что использование этих средств 
приводит к улучшению самочувствия, зна-
чительному уменьшению гиперемии зева, 
кашля, выделений из носа, нормализации 
показателей внешнего дыхания и физиче-
ского развития детей. Более выраженный 
эффект отмечен при применении эфирно-
го масла шалфея и композиции эфирных 
масел (шалфея, лаванды, мяты). Доказа-
но, что применение аромафитотерапии и 
криомассажа стоп способствует уменьше-
нию частоты острых респираторных забо-
леваний и обострений хронических забо-
леваний ЛОР-органов у детей через 6 и 12 
месяцев, значительно снижает число дней 
отсутствия ребенка в школе из-за болезни.

Khrystova T.E. Modern approaches 
to physical rehabilitation of children, 
who often suffer from acute respiratory 
infections. There it is described a 
comprehensive program of physical 
rehabilitation, which aims at the prevention 
of acute respiratory diseases in children of 
primary school age. The research involved 
106 children aged 6-9 years. Comprehensive 
program of physical rehabilitation included: 
aromafitotherapy and cryomassage of 
feet. The research proves that using of the 
mentioned methods leads to improving 
health, a significant decrease in throat 
hyperemia, cough and nasal discharge. It also 
helps to normalize the indices of breathing 
and physical development of children. More 
visible effect was observed while using the 
essential oils of sage and composition of 
essential oils (sage, lavender, mint). It is 
proved that the use of aromafitotherapy 
and cryomassage of feet helps to reduce 
the frequency of acute respiratory infections 
and exacerbations of chronic diseases of 
children upper respiratory organs at age 
of 6-12 months. It significantly reduces the 
number of days when children have to be 
absent at school because of illness.

Ключові слова:
фізична, реабілітація, молодший, 
шкільний вік, гострі, респіратор-
ні, захворювання, кріомасаж, аро-
мафітотерапія.

физическая, реабилитация, млад-
ший, школьный, возраст, острые, 
респираторные,  заболевания, аромафи-
тотерапия, криомассаж.

physical, rehabilitation, primary, school 
,age, acute, respiratory, infections, 
aromafitotherapy, cryomassage.

Вступ. 1

Профілактика гострих респіраторних захворювань 
(ГРЗ) є однією з актуальних і соціально значимих про-
блем медицини внаслідок високого ризику розвитку 
серйозних ускладнень, істотної частки в структурі ди-
тячої смертності, несприятливого впливу на ріст і роз-
виток дитини [7]. Сьогодні пріоритетним напрямом 
педіатрії є оздоровлення дітей, що часто хворіють го-
стрими респіраторними інфекціями, які становлять від 
20 до 60% усіх дітей, що відвідують шкільні установи. 
Пневмонії та ГРЗ складають 50-60% загальної захво-
рюваності дітей, що майже в 5 разів вище відповідних 
показників всіх інших інфекцій, разом узятих [6].

У наш час для оздоровлення дітей, що часто хво-
ріють ГРЗ, використовується широкий спектр про-
філактичних засобів, у тому числі короткохвильове 
ультрафіолетове випромінювання (КУВ), дибазол, 
інтерферон, віферон тощо. Разом з тим недоцільність 
проведення профілактичних курсів КУВ, можливість 
виникнення побічних реакцій на медикаментозні іму-
номодулятори обумовлюють активний пошук нових 
методів фізіопрофілактики й імунокоректорів рослин-
ного походження [3].

У цьому плані перспективними для фізреабіліта-
ції є аромафітотерапія (АФТ) [1, 2], кріомасаж стоп 
(КМС) [4, 5]. Незважаючи на досить значну кіль-
кість досліджень щодо впливу аромафітотерапії на 
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організм людини [8, 9], дотепер мало відомостей про 
патогенетичну обґрунтованість методу у дітей із за-
хворюваннями дихальних шляхів. Традиційні (посту-
пова адаптація до холоду) і нетрадиційні (контрастні 
повітряні й водні процедури) методи загартовування 
в наш час широко використовуються для підвищення 
резистентності дитячого організму. Разом з тим недо-
статньо висока їхня ефективність, складність техно-
логії обґрунтовують необхідність подальшого пошуку 
й розробки нових легко здійсненних і економічно де-
шевих методик загартовування. 

До сьогодні не охарактеризовані роль і місце зазна-
чених фізичних факторів у профілактиці ГРЗ у дітей. 
Питання оптимізації параметрів впливу з урахуванням 
вікових аспектів потребують вивчення та визначають 
актуальність дослідження.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – наукове обґрунтування застосу-

вання аромафітотерапії, кріомасажу стоп для профі-
лактики гострих респіраторних захворювань дітей.

Завдання дослідження: вивчити вплив аромафітоте-
рапії, кріомасажу стоп на клінічний плин респіратор-
них захворювань у дітей, що часто хворіють; виявити 
вплив зазначених методів на стан кардіореспіраторної 
системи, загальний фізичний розвиток дітей 6-9 ро-
ків, які часто хворіють на ГРЗ; вивчити терапевтичну 



120

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

ефективність АФТ та КМС за безпосередніми та від-
даленими результатами лікування.

Матеріал та методи досліджень. Під час про-
ведення дослідження ми використовували наступ-
ні методи: аналіз та узагальнення даних науково-
методичної та спеціальної літератури, соціологічні 
методи (вивчення медичних карток, тестування рівня 
тривожності), клінічні (огляд, загальний аналіз кро-
ві, моніторинг пульсу, артеріального тиску), функці-
ональні (вивчення показників зовнішнього дихання, 
оцінка фізичного розвитку), педагогічний експери-
мент, методи математичної статистики.

Дослідження проводились на базі дитячої полікліні-
ки м. Мелітополь. Для вирішення поставлених завдань 
було обстежено 106 дітей 6-9 років, які часто хворі-
ють на гострі респіраторні захворювання (частота ГРЗ 
ЛОР-органів – чотири і більше разів на рік за медични-
ми картками); з них було 59,1% дівчаток та 40,9% хлоп-
чиків. Діти були розділені на 2 групи: основну (ОГ) – 
76 дітей, які отримували аромафітотерапію (60 дітей: 
ефірна олія (ЕО) м'яти – 14, лаванди – 15, шавлії – 15, 
композиція перерахованих ЕО – 16), кріомасаж стоп 
(16 дітей) та контрольну (КГ) – 15 дітей (отримували 
лише медикаментозне лікування). Групи формувалися 
за принципом випадкового відбору, спостерігалися од-
ночасно та були взаємоадекватні. АФТ використовува-
лася при початкових проявах ГРЗ та в період масових 
епідемій. Кріомасаж стоп проводився з дотриманням 
основних принципів загартовування у вигляді система-
тичного й послідовного проведення процедур з посту-
повим збільшенням інтенсивності впливу.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Застосування курсу АФТ в клієнтів ОГ викликало 

виразний протизапальний ефект, що характеризується 
позитивною динамікою катаральних симптомів ГРЗ: 
число дітей з набряком і гіперемією слизової оболон-
ки носа зменшилося з 40,4 до 14,6%, ринореєю – з 
31,8 до 8,5%, гіперемією зеву – з 30,4 до 2,3%, зер-
нистістю задньої стінки – з 23,4 до 9,6%, кашлем – з 
28,2 до 7,4%. У КГ позитивна динаміка цих симптомів 
наступала пізніше й була менш вираженою: майже в 
половини хворих зберігалася змінена риноскопічна 
картина, ринорея, помірна гіперемія зеву, зернистість 
задньої стінки глотки, поперхівання, сухий кашель.

Більш виражене й раннє зменшення катаральних 
явищ відзначалося при застосуванні ЕО шавлії й ком-
позиції ЕО, що обумовлено високим протимікробним 
і протизапальним ефектом ЕО шавлії, а також синер-
гічною біологічною дію ЕО при їхньому сполучному 
застосуванні.

Позитивний протизапальний ефект ЕО підтвер-
джувався сприятливими змінами показників гемогра-
ми, які характеризують активність запального про-
цесу: в ОГ достовірно зменшилися вихідні підвищені 
значення загальної кількості лейкоцитів з 9,63±1,17 до 
7,11±1,22·109/л, сегментоядерних нейтрофільних лей-
коцитів з 64,71±2,18 до 41,32±2,65% (p<0,05). Збіль-
шився рівень гемоглобіну з 110,21±2,39 до 116,12±3,27 
г/л (p>0,05). У КГ також спостерігалася позитивна 
динаміка зазначених параметрів, але істотних відмін-

ностей з вихідними даними отримано не було.
Під впливом АФТ у всіх дітей ОГ покращилося са-

мопочуття: зникла дратівливість у 34,3% і зменшила-
ся – у 56,2%; нормалізувався сон у 22,2%, підвищена 
стомлюваність не відзначалася у 44,1%, гіпергідроз – 
у 12,5%. Крім того, у 41,5% клієнтів, що одержували 
ЕО лаванди й шавлії спостерігався легкий седативний 
ефект. При використанні цих же олій відзначено ви-
ражене зменшення скарг загального характеру, психо-
вегетативних розладів.

Артеріальний тиск (АТ) до початку лікування у 
всіх дітей перебував в межах фізіологічних значень. 
Динаміка цього показника залишалася в межах віко-
вих норм у відповідь на курс АФТ.

Частота серцевих скорочень (ЧСС) у більшості 
дітей (76,0%) відповідала нормальним значенням як 
до, так і після курсового впливу АФТ. У 24,0% дітей 
відзначалося вихідне підвищення ЧСС. Після курсу 
АФТ у половини дітей ОГ з тахікардією спостерігала-
ся нормалізація показника. У КГ групі значення ЧСС 
не змінилися. 

Порівняльна оцінка застосування різних ЕО пока-
зала більш високу ефективність АФТ при використан-
ні ЕО шавлії (96,2%) і композиції ЕО (95,8%), ніж ЕО 
м'яти (73,3%) і лаванди (72,5%). Виявлений легкий 
седативний ефект ЕО шавлії, лаванди сприяв змен-
шенню психовегетативних розладів, що підтверджує 
багатогранність терапевтичної дії цих олій.

Аналіз даних функції зовнішнього дихання (ФЗД) 
не виявив відхилень від нормальних значень між гру-
пами. Під впливом курсу АФТ в ОГ спостерігалися 
сприятливі зміни показників ФЗД. Про поліпшення 
прохідності проксимальних бронхів свідчило збіль-
шення знижених ОФВ1 на 19,34% і МОШ25 на 13,57% 
(табл. 1). Порівняльний аналіз динаміки показників 
ФЗД в залежності від виду ЕО не виявив суттєвих 
різниць між підгрупами. У КГ дітей з вентиляційни-
ми порушеннями позитивної динаміки показників не 
відзначалося. Поліпшення бронхіальної прохідності 
під впливом АФТ є наслідком комплексного впли-
ву ЕО на слизову бронхів і протизапального ефекту 
ЕО. Досягнуті результати позитивно позначаються на 
газообміні, підвищують споживання клітинами кис-
ню, покращують метаболізм і сприяють підвищенню 
функціональної активності органів і систем.

Позитивний вплив АФТ на психоемоційну сферу 
проявився у достовірному зменшенні в 1,7 рази кіль-
кості дітей ОГ з високим рівнем тривожності, одно-
часному збільшенні у 1,6 та 1,1 рази відповідно – з 
середнім та низьким рівнями. У КГ статистично зна-
чимих змін не відзначалося. Позитивні зміни харак-
теризувалися також зниженням середнього значення 
високого рівня тривожності в цілому в ОГ: з 58,1±2,01 
до 52,4±1,88%, p>0,05. Порівняльний аналіз виявив 
достовірну позитивну динаміку тільки серед дітей, 
які отримували ЕО лаванди, шавлії. Після курсово-
го впливу ЕО лаванди кількість дітей з високим рів-
нем тривожності скоротилася на 60,0%, ЕО шавлії – 
на 55,6%, ЕО м’яти – на 22,3%, композиції ЕО – на 
22,2%. Сприятливий вплив АФТ на психологічні про-
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цеси свідчить про зменшення емоційної лабільності 
дитини, підвищення її стійкості до різних стресоген-
них ситуацій.

Вивчення рівня фізичної підготовленості до екс-
перименту виявило у всіх дітей зниження показників 
тестів фізичного розвитку. Тест на координацію ру-
хів і спритності зарахований лише у 52,4% дітей. Під 
впливом курсу АФТ (табл. 2) в ОГ установлена пози-
тивна динаміка результатів тестування: показники ди-
намометрії покращилися в 1,1, тесту силової витрива-
лості – в 1,2, тесту швидкісно-силових якостей – в 1,2, 
тесту на рівновагу – в 1,1 рази. Тест на координацію 
виконано в 58,4% випадків. У КГ сприятливих змін 
не реєструвалося. Виявлена тенденція до нормаліза-
ції рівня фізичної підготовленості підтверджує дані 
літератури [2, 9] про загальностимулюючу дію ЕО і 
опосередковано свідчить про підвищення функціо-
нальних резервів організму.

Комплексна оцінка застосування АФТ довела 
доцільтність цього засобу для профілактики ГРЗ: 
поліпшення стану спостерігалось у 84,4% дітей 
ОГ проти 50,1% КГ. Порівняльна аналіз виявив 
більш високу ефективність впливу в групі дітей, 
що одержували ЕО шавлії (87,9%) і композицію ЕО 
(85,0%), ніж в групах із застосуванням ЕО м’яти 
(77,5%) і лаванди (76,0%), р<0,05. 

Катамнестичні спостереження, проведені через 
6 і 12 місяців показали стійкість терапевтичного 
ефекту. Через 6 місяців число ГРЗ і загострень 
хронічних захворювань ЛОР-органів на одну дитину 
ОГ зменшилося в 2 рази, КГ – не змінилося; через 
12 місяців в ОГ скоротилося в 1,7, в КГ – в 1,2 рази. 
Зменшилося число днів, пропущених дитиною через 
хворобу за рік в ОГ – з 67,31±4,33 до 43,41±2,21, в КГ 
– з 69,73±5,23 до 56,47±3,25.

У процесі курсового впливу КМС відзначалися 
позитивні зміни клінічних симптомів, а саме корекція 
психовегетативних розладів: зниження числа дітей 
ОГ з підвищеною стомлюваністю в 6 разів (з 51,4 до 
8,6%), дратівливістю – в 4,2 рази (з 60,1 до 14,3%), 
порушенням сну – в 2,2 рази (з 37,1 до 17,1%), 
гіпергідрозом долонь і стоп – в 3,6 рази (з 31,4 до 
8,6%). У КГ спостерігалися аналогічні односпрямовані 
зміни, але вони не були достовірними. 

КМС сприяв підвищенню показників реактивності 
цілісного організму. До початку КМС у 8% дітей 
обох груп відзначався помірний лейкоцитоз, 
10,0% – підвищення нейтрофілів у відносному 
вираженні, 18,0% – лімфопенія, 10% – зниження 
рівня гемоглобіну до 95,69±3,37 г/л. У цілому середні 
показники не відрізнялися від параметрів здорових 
дітей, рівень гемоглобіну складав 119,22±3,43 г/л 

Таблиця 1
Динаміка показників функції зовнішнього дихання дітей, що часто хворіють ГРЗ

Показники
АФТ (n=60) КМС (n=16) Контроль (n=15)

до після до після* до після

ФЖЄЛ (% від 
належної) 76,52±5,57 89,25±3,07 75,51±3,57 88,81±3,56 77,91±3,32 78,27±4,51

ОФВ1 (% від 
належного) 56,93±2,48 76,27±3,01* 54,58±2,16 79,16±4,81 57,21±3,01 58,59±2,45

ПШВ (% від 
належної) 52,14±1,31 71,23±2,91 52,21±3,41 72,17±3,91 53,12±2,28 54,23±1,85

МОШ25 
(% від 
належної)

54,81±3,40 68,38±1,99* 53,65±4,61 67,78± 2,99 54,39±2,23 54,97±1,18

МОШ50 
(% від 
належної)

52,36±4,84 64,43±2,81 52,42±5,91 65,11±3,28 51,90±2,38 53,45±2,84

МОШ75 
(% від 
належної)

50,95±4,58 62,56±3,74 51,91±2,14 61,19±2,42 50,12±3,17 51,88±2,47

Вірогідність: *- p<0,05

Таблиця 2
Динаміка тестів фізичної підготовленості дітей, що часто хворіють ГРЗ

Група
спостереження

Динамометрія, кг Число підйомів ніг 
за 10 сек

Стрибок у довжину, 
см

Збереження 
рівноваги, сек

до після до після до після до після
АФТ (n=60) 3,2±0,2 3,5±0,7 3,6±0,09 4,4±0,1* 78,6±6,4 87,6±4,1* 3,2±0,2 3,5±0,1*
КМС (n=16) 3,7±0,1 4,0±0,1* 3,8±0,12 4,3±0,1* 54,6±4,4 65,6±3,2* 3,2±0,1 4,1±0,2*
Контроль 
(n=15) 3,7±0,3 3,6±0,1 3,8±0,07 3,6±0,5 75,2±3,4 78,9±1,4 3,4±0,1 3,4±0,1

Вірогідність: * – р<0,05
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(р<0,05). Результати дослідження, проведені через 
2 місяця загартовування реєстрували нормалізацію 
вмісту лейкоцитів, кількісного співвідношення 
формених елементів у всіх дітей ОГ. У КГ всі діти з 
підвищеними значеннями нейтрофілів, зниженими 
рівнями гемоглобіну не досягли нормальних 
значень. До кінця курсового впливу КМС у жодної 
дитини ОГ не відзначалося відхилень показників 
периферичної крові від нормальних значень. У КГ у 
10% дітей відзначалися нейтрофільні порушення в 
лейкоцитарній формулі, у 15% – значення гемоглобіну 
на межі норми.

АТ до початку загартовування у всіх дітей 
перебував в межах фізіологічних значень. Динаміка 
цього показника залишалася без зміни, як у відповідь 
на однократну процедуру, так і в цілому на курс 
реабілітації.

ЧСС у більшості дітей (65,4%) відповідала нормі 
як до, так і після курсового впливу. У 34,5% дітей 
відзначалося вихідне підвищення ЧСС до 125,54±5,12 
уд/хв (р<0,05). До середини курсу КМС у половини 
дітей ОГ з вихідними підвищеними значеннями ЧСС 
відзначалася нормалізація показника. У КГ у 42,8% 
дітей з вихідною підвищеною ЧСС реєструвалися 
нормальні значення, що було достовірно рідше 
(р<0,05), ніж в ОГ.

Відомо, що охолодження стоп приводить до 
поліпшення прохідності бронхів і зміни вентиляційно-
перфузійних відносин у бік переваги вентиляції, 
тоді як зігрівання стоп, навпаки, викликає зниження 
прохідності бронхів і збільшення частоти дихання. 
Через 2 місяця загартовування в жодного пацієнта 
ОГ не реєструвалися вентиляційні порушення, у всіх 
дітей підвищилися показники легеневих обсягів. 
Курсовий вплив КМС не виявив негативного впливу 
на ФЗД. У дітей, що перенесли бронхіт, порушення 
бронхіальної прохідності не спостерігались. У цілому 
в ОГ відзначалося збільшення рівнів досліджуваних 
параметрів (табл. 1), що свідчить про суттєве 
покращення прохідності на рівні середніх та дрібних 
бронхів, розширення функціональних можливостей 
організму, підвищення його адаптаційного рівня. 
Вивчення показників ФЗД дітей КГ у динаміці 
показало, що всі параметри покращилися, але не 
досягли вікової норми. 

Результати проведеного обстеження виявили 
сприятливий вплив загартовування на психоемоційну 
сферу дітей, які часто хворіють ГРЗ. Під впливом 
курсу КМС в ОГ скоротилось число дітей з високим 
рівнем тривожності в 2,1 рази, одночасно збільшилось 
в 1,8 та 1,6 рази кількість пацієнтів з середнім та 
низьким рівнями тривожності (відповідно). В КГ 
також відмічалось зниження кількості дітей з високим 
рівнем тривожності, але він зустрічався достовірно 
частіше, ніж в ОГ. Значне зменшення числа дітей 
з високим рівнем тривожності супроводжувалось 
зниженням середніх значень даного рівня у дітей 
ОГ з 58,4±2,23 до 51,12±1,44%, р<0,05. Отже, КМС 
сприятливо впливає на психологічні процеси клієнтів, 
про що свідчить удосконалення емоційного статусу, 

розширення адаптаційних можливостей, підвищення 
стійкості дитини до різних стресових ситуацій, в тому 
числі, пов’язаних з хворобою.

Позитивний вплив загартовування на фізичний 
розвиток дітей доведений дослідженнями багатьох 
авторів [4, 5]. Аналіз вихідного рівня фізичної 
підготовленості дітей, що часто хворіють, виявив 
зниження показників тестів фізичного розвитку, тест 
на координацію рухів і спритності зарахований лише 
в 50,9% дітей. Уже через 2 місяця загартовування в 
46,6% дітей ОГ спостерігалися позитивна динаміка 
досліджуваних параметрів: збільшення максимальної 
сили в 1,1, числа підйомів ніг за 10 сек – в 1,1, довжини 
стрибка з місця – в 1,2, часу збереження рівноваги – в 
1,3 рази. Тест на координацію рухів виконало 60,0% 
клієнтів. У КГ істотних змін перерахованих показників 
не відзначалося (табл. 2). Курсовий вплив КМС викли-
кав ще більш значимі зміни рівня фізичного розвитку: 
показники динамометрії покращилися в 2,0, тесту си-
лової витривалості – в 1,8, тесту швидкісно-силових 
якостей – в 1,7, тесту на рівновагу – в 2,0 рази. У КГ 
спостерігалися односпрямовані зміни, але вони були 
вірогідно нижчими відносно ОГ. Отже, встановлено 
сприятливий вплив КМС на фізичний розвиток ді-
тей, що характеризувалося покращенням показників 
тестів фізичної підготовленості у всіх дітей і свідчи-
ло про підвищення витривалості, працездатності ді-
тей, розширення функціональних резервів організму 
в цілому. Виявлені позитивні зміни фізичного роз-
витку під впливом КМС обумовлюють сприятливий 
прогноз для подальшого  росту та розвитку дітей, які 
часто хворіють ГРЗ.

Сукупна оцінка динаміки клініко-функціональних 
показників дітей дозволила встановити більш висо-
ку ефективність (покращення та значне покращен-
ня загального стану) в ОГ (88,0%) в порівнянні з КГ 
(65,0%), р<0,05. Катамнестичні спостереження, про-
ведені через 6 та 12 місяців свідчили про стійкість 
загартовуючого ефекту. Через 6 місяців число ГРЗ 
та загострень хронічних захворювань ЛОР-органів 
на одну дитину зменшилось після курсового впливу 
КМС у 2,2 рази, через 12 місяців – в 1,6 рази. Скоро-
тилось число днів відсутності дитини в школі через 
хворобу за рік з 69,71±5,13 до 38,35±2,74.

Висновки
Клініко-функціональний стан дітей, що часто 1. 
хворіють ГРЗ, характеризується комплексом веге-
тативних, функціональних, психоемоційних пору-
шень, змін рівня фізичної підготовленості.
Аромафітотерапія, кріомасаж стоп є ефективними 2. 
методами профілактики ГРЗ у дітей, здійснюють 
позитивний вплив на клінічний плин респіраторних 
захворювань, не викликають побічних реакцій, до-
зволяють подовжити ремісію. Ефективність АФТ 
склала 84,4%, КМС – 88,0%.
Під впливом АФТ виявлений виразний протиза-3. 
пальний ефект, про що свідчила позитивна динаміка 
клінічних симптомів гострого респіраторного 
захворювання, запальних змін гемограм, а та-
кож спостерігалося удосконалення процесів 
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психоемоційної сфери (зменшилась кількість 
дітей з високим рівнем тривожності). Порівняльна 
оцінка виявила більш високу ефективність АФТ при 
використанні ЕО шавлії (96,2%) і композиції ЕО 
(95,8%), ніж ЕО м'яти (73,3%) і лаванди (72,5%), 
р<0,05. Це обумовлено високим протимікробним 
і протизапальним ефектом ЕО шавлії, а також 
синергічною біологічною дією ЕО при їхньому спо-
лучному застосуванні.
Тривалий систематичний курс КМС сприятливо 4. 
впливає на клінічні особливості дітей, що часто 
хворіють ГРЗ, корегує психовегетативні розлади, 
нормалізує показники периферичної крові, підвищує 
рівень фізичної підготовленості.

Віддалені результати фізичної реабілітації, через 6 5. 
та 12 місяців свідчать про стійкість терапевтичного 
ефекту АФТ та КМС. Через 6 місяців скоротилась 
частота ГРЗ і загострень хронічних захворювань 
ЛОР-органів після курсу АФТ у 2 рази, КМС – у 2,2 
рази; через 12 місяців відповідно – в 1,7; 1,6 рази. 
Число днів відсутності дитини в школі через хворо-
бу зменшилося через рік відповідно на 24, 31 день.

Перспективи подальших досліджень полягають в 
розробці програм комплексної фізичної реабілітації 
різних вікових категорій клієнтів, які часто хворіють 
гострими респіраторними захворюваннями та їх впро-
вадженні у практику лікувальних установ. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Дослідження динаміки витривалості хлопців 13-14 років,  
які займаються в спортивній секції з футболу  

за експериментальною програмою
Царук О.В., Царук В.С. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №12 м. Вінниці 
Чагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Анотації:
Мета дослідження – експеримен-
тально апробувати програму з 
розвитку витривалості у хлопців у 
процесі занять з футболу. У екс-
перименті брали участь хлопці 
13-14 років  в кількості  98 учнів. 
Під час педагогічного експери-
менту було удосконалено і ак-
тивізовано сучасну організацію 
роботи шкільної секції з футболу 
двома чинниками: зміною змісту 
програми роботи секції з фут-
болу; удосконаленням старих  
методик з фізичного виховання. 
Розглянуто динаміку витрива-
лості хлопців через дослідження 
морфо-функціональних показни-
ків, соматичного здоров’я та їх 
співставлення в контрольній та 
експериментальній групах. Дове-
дено ефективність впровадженої 
програми в позаурочну форму на-
вчання. Наведено рекомендації 
щодо застосування засобів фут-
болу для виховання витривалості 
на уроках фізичної культури. 

Царук О.В., Царук В.С. Исследование ди-
намики выносливости ребят 13-14 лет, 
занимающихся в спортивной секции по 
футболу по экспериментальной програм-
ме. Цель исследования – экспериментально 
апробировать программу по развитию вы-
носливости у ребят в процессе занятий фут-
болом. В эксперименте принимали участие 
ребята 13-14 лет  в количестве  98 учеников. 
Во время педагогического эксперимента 
было усовершенствованно и активизирова-
но современную организацию работы школь-
ной секции по футболу по двум факторам: 
изменением содержания программы работы 
секции футбола; усовершенствованием ста-
рых  методик физического воспитания. Рас-
смотрена динамика выносливости ребят че-
рез исследование морфо-функциональных 
показателей, соматического здоровья и их 
сопоставления в контрольной и эксперимен-
тальной группах. Доказана эффективность 
внедренной программы во внеурочную фор-
му учебы. Приведены рекомендации отно-
сительно применения средств футбола для 
воспитания выносливости на уроках физи-
ческой культуры. 

Tsaruk O.V.,  Tsaruk V.S. Research of 
dynamics of endurance of boys 13-14 
years, gettings busy in sporting section 
on football on the experimental program. 
Research purpose – experimentally to 
approve the program on development 
of endurance for boys in the process of 
employments by football. In an experiment 
took part boys 13-14 years in an amount 98 
schoolboy. During pedagogical experiment 
it was improved and modern organization 
of work of school section is activated on 
football on two factors: by the change of 
maintenance of the program of work of 
section of football; by the improvement of 
old  methods of physical education. The 
dynamics of endurance of boys is considered 
through research morphofunctional indexes, 
somatic health and their comparison in 
control and experimental groups. Efficiency 
of the inculcated program is well-proven in 
the after hours form of studies. It is resulted 
recommendation in relation to application 
of facilities of football for education of 
endurance on the lessons of physical 
culture. 

Ключові слова:
фізичний, розвиток, показники, 
соматичне, здоров’я, 
витривалість, футбол, фізична, 
культура. 

физический, развитие, показатели, сома-
тическое, здоровье, выносливость, фут-
бол, физическая, культура. 

physical, development, indexes, somatic, 
health, endurance, football, physical, 
culture.

Вступ. 1

Сучасні умови життя пред’являють значні вимоги 
до прояву стійкості працездатності впродовж трива-
лого часу. Разом з тим, на даний час різко знизилась 
рухова активність підлітків, що негативно вплинуло 
на прояви їх витривалості.

Приходченко К.І. [6] стверджує, що суть функці-
ональних проявів витривалості у школярів найбільш 
чітко відображаються індивідуальним співвідношен-
ням компонентів функціональних можливостей ае-
робної і анаеробної потужності, рухливості, стійкості 
та економічності функціональних потенціалів.

На даний час не сформований єдиний підхід до 
питання розвитку витривалості та вибору критері-
їв оцінки ефективності різних методів її тренування 
на різних етапах фізичної підготовки школярів. Між 
тим, як недостатня, так і надмірна рухова активність 
негативно впливає на кардіо-респіраторну систему 
організму школярів. У цьому зв’язку залишаються не-
достатньо розробленими питання, які відносяться до 
визначення оптимальних навантажень при розвитку 
витривалості школярів.

Дані досвіду роботи передових шкіл і аналіз 
науково-методичної літератури дозволяють конста-
тувати те, що з’являється необхідність запроваджен-
ня вправ на витривалість у зміст позаурочних занять, 
оскільки застосування їх тільки на уроках фізичної 
© Царук О.В., Царук В.С. , 2012

культури не дає бажаного результату. А.Г.Железняков 
експериментально довів, що найкращий приріст ви-
тривалості спостерігається у віці 13-14 років при ак-
тивному впровадженні бігових вправ [5]. 

Однією з таких форм покращення витривалості, 
а разом з тим підвищення рівня фізичної підготовле-
ності можуть бути систематичні заняття у шкільній 
секції з футболу [2, 3, 4, ].

Вище вказане дає підставу стверджувати, що на 
сьогодні існує потреба в створені ефективної про-
грами з удосконалення витривалості з подальшим об-
ґрунтування дозованих оптимальних навантажень в 
процесі занять з футболу в позаурочний час.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – експериментально апробува-

ти програму з розвитку витривалості у хлопців 13-14 
років у процесі занять з футболу.

Завдання дослідження: 
1. Встановити дієвість експериментальної програми  на 

морфо-функціональні показники хлопців 13-14 років. 
2. Визначити ефективність експериментальної про-

грами на рівень соматичного здоров’я хлопців  13-
14 років. 

3. Вивчити спроможність програми, покращити рівень 
розвитку витривалості хлопців 13-14 років.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-

гальнення даних науково-методичної літератури; пе-
дагогічні спостереження; педагогічний експеримент; 
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тестування; медико-біологічні методи; методи мате-
матичної статистики.

Організація дослідження. У експерименті брали 
участь хлопці 13-14 років  Чагівської  ЗОШ в кількості  
98 учнів, з яких 46 учнів експериментальної групи 
(ЕГ) і 52 учнів контрольної групи (КГ). Педагогічний 
експеримент проводився на протязі навчального року 
(з вересня по квітень включно 2011 року).

Результати дослідження. 
Під час педагогічного експерименту було 

удосконалено і активізовано сучасну організацію 
роботи шкільної секції з футболу двома чинниками:

зміною змісту програми роботи секції з футболу;• 
удосконаленням старих  методик з фізичного виховання.• 

В організації навчально-тренувального процесу з 
футболу ми використовували індивідуальний підхід, 
елементи «колового тренування», та інші педагогіч-
ні прийоми і засоби, які сприяють підвищенню рівня 
фізичної підготовленості. Було помічено, що під час 
розвитку витривалості доцільніше використовувати 
спортивні та рухливі ігри, які дозволяють підвищити 
ефективність програми. Тому  під час заняття 35-40 % 
часу відводилося на розвиток загальної витривалос-
ті, 20-25 % – швидкісно-силовим здібностям, 13-15 % 
– силі, 15-20 % – координаційним здібностям та 5-10 
% – релаксаційним заходам. Тобто спостерігається ви-
біркова направленість на розвиток витривалості. 

Величина фізичного навантаження при проведен-
ні занять, спрямованих на розвиток витривалості за-
собами футболу, регулювалася: кількістю повторень; 
характером вправ; тривалістю вправ та інтервалами 
відпочинку; темпом руху; складністю фізичних вправ; 
та емоційною насиченістю.

Порівняльний аналіз вихідних і кінцевих даних 
педагогічного експерименту під час розвитку витри-
валості засобами футболу показав, що за період екс-
перименту не спостерігаються істотні зміни у морфо-
функціональному розвитку хлопців13- 14 років. 

За абсолютними даними хлопці КГ в переважній 
більшості незначно відстають від одноліток із ЕГ (Р> 
0,05).

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) становить аналогіч-
ну картину. Зовнішнє дихання, як основний показник 
ЖЄЛ, найбільш активно реагує на зовнішній вплив, а 
в нашому випадку: на дію фізичних навантажень.

Для характеристики функціонального стану учнів 
після основного експерименту були взяті показники 
ЧСС, результати відображені в таблиці 2.

Виявлено досить широкий діапазон індивідуаль-
них коливань показників ЧСС під час основного пе-
дагогічного експерименту фізичного стану школярів 
експериментальної та контрольної групи в усіх умо-
вах, що зумовлено функціональними можливостями 
серцево-судинної та дихальної системи, особливос-

Таблиця 1
Зміни в показниках морфо-функціонального розвитку школярів 13-14 років  

за період основного педагогічного експерименту

Показники морфо-функціонального
 стану Групи Етапи

дослід ± S Р

Довжина тіла
(см)

КГ ВД 156,89 ± 1,34
> 0,05КД 156,9 ± 1,21

ЕГ ВД 163,70 ± 1,69
> 0,05КД 164,72 ± 1,39

Маса тіла
(кг)

КГ ВД 49,11 ± 2,27
> 0,05КД 48.2 ± 3,13

ЕГ ВД 53,45 ± 2,63
> 0,05КД 50,32 ± 5,32

Окружність грудної клітки
(см)

КГ ВД 85,4  ± 3,62
> 0,05КД 86,2  ± 2,31

ЕГ ВД 82,3  ± 3,41 < 0,05КД 87,4  ± 3,65

Частота серцевих скорочень
(уд./хв)

КГ ВД 91,0 ± 2,22 > 0,05КД 87,3 ± 1,68

ЕГ ВД 89,18 ± 1,94 < 0,05КД 82,95 ± 4,37

Артеріальний систолічний тиск (мм 
рт. ст.)

КГ ВД 125,0     ± 2,93 > 0,05КД 120,5     ± 5,34

ЕГ ВД 122,73  ± 0,79 > 0,05КД 115,82  ± 4,71

Артеріальний діастолічний тиск (мм 
рт. ст.)

КГ ВД 80,0   ± 1,18 > 0,05КД 79,5  ± 2,68

ЕГ ВД 83,55    ± 1,29 > 0,05КД 80,82    ± 3,64
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Таблиця 2.
Динаміка ЧСС у школярів експериментальної та контрольної групи в період основного педагогічного експери-

менту, уд/хв.

Групи
Умови

Спокій
х ± S

Навантаження
х ± S

Відновлення
х ± S

ЕГ 82,95 ± 4,37 136,45 ± 8,4 * 84,2 ± 4,3 *

КГ 87,3 ± 1,68 162,0 ± 5,3 * 99,7 ± 3,6 

Примітка:  * у порівнянні з вихідним рівнем  –  р < 0,05.

Таблиця 3 
Динаміка окремих показників соматичного здоров’я школярів в період основного педагогічного експерименту

Показники соматичного 
здоров’я Групи n Дані х ± S р

Життєвий індекс, мл/кг

ЕГ 26
ВД 54,45   0,48

< 0,001
КД 58,62   0,38

КГ 24
ВД 54,88   0,52

> 0,05
КД 56,07   0,48

Силовий індекс, %

ЕГ 26
ВД 65,18   0,39

< 0,001
КД 71,13   0,42

КГ 24
ВД 66,78   0,52

> 0,05
КД 68,23   0,51

Індекс Робінсона,
ум. од.

ЕГ 26
ВД 93,12   0,46

< 0,001КД 96,58   0,41

КГ 24
ВД 94,08   0,63

> 0,05
КД 95,24   0,47

Індекс пропорційності, см

ЕГ 26
ВД - 5,53   0,21

< 0,001
КД 2,74     0,26

КГ 24
ВД - 4,89   0,34

> 0,05
КД 4,25     0,29

Показник міцності статури, 
см/кг

ЕГ 26
ВД 28,32   0,37

< 0,001
КД 32,45   0,52

КГ 24
ВД 28,66   0,51

> 0,05
КД 29,14  0,46

Таблиця 4
Динаміка витривалості школярів 14 років за період основного педагогічного експерименту

Динаміка розвитку витривалості Групи Експеримент х ± S Р

Біг 2000 м, хв.

КГ
констатуючий 10,6 ± 0,04

< 0,001
формуючий 10,1 ± 0,03

ЕГ
констатуючий 11,07 ± 1,01

> 0,05
формуючий 10,9  ±  0,21



127

2012

05
тями фізичного розвитку, обсягом рухової активності, 
рівнем фізичної підготовленості та психічним станом 
кожного обстежуваного.

Для об’єктивної оцінки впливу експериментальної 
програми на стан здоров’я хлопців було проведено 
повторне обстеження й оцінка показників соматично-
го здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенка [1]. Як було 
зазначено раніше, у морфо-функціональному стані за 
більшістю показників суттєвих відмінностей не від-
булося. 

Як свідчать дані табл.3, вірогідні зміни відбулися 
під впливом експериментальної програми в обсязі ру-
хової активності і фізичній підготовленості хлопців 
ЕГ та позитивно вплинули на їх соматичне здоров’я: 
за показником життєвого індексу результати покра-
щилися на 3,17 мл/кг, за силовим індексом – на 3,95%, 
за індексом Робінсона – на 3,46 ум. од., за  індексом  
пропорційності – на  7,21 см і а показником міцності 
статури – на 4,13 см/кг. У всіх випадках рівень вірогід-
ності – Р < 0,001. Результати відображені в таблиці 3.

Аналіз отриманих результатів показав, що у ЕГ се-
редній рівень кількісних показників стану соматичного 
здоров’я з 26,8 % зріс до 30,2 %; нижчий від середньо-
го від 56,4 % до 59,3; а низький з 16,6 % до 10,5. У 
контрольній групі (КГ) також виявлені зміни. Але вони 
виражені в меншій мірі. Таким чином, з упевненістю 
можу констатувати, що запропоновані форми, засоби і 
методи експериментальної програми виявилися досить 
ефективними і їх можна запропонувати для впрова-
дження у практику фізичного виховання школярів.

Впровадження експериментальної програми в 
значній мірі позитивно вплинуло на розвиток загаль-
ної витривалості хлопців 13-14 років. Для перевірки 
ефективності методики розвитку витривалості в кінці 
основного педагогічного експерименту повторно про-
вів тестування, результати які подані в таблиці 4.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що в порів-
нянні з вихідними даними хлопців, які займаються в 
спортивній секції з футболу, час пробігання з бігу 2000 
м у експериментальній групі зменшився на 0,17 хви-
лин, в той час як у контрольній групі тільки на 0,05 хв.

Висновки
Під впливом експериментальної програми, в осно-

ві якої були застосовані засоби футболу, відбулися по-
зитивні зміни у соматичному здоров’я хлопців ЕГ: за 
показником життєвого індексу результати покращи-
лися на 3,17 мл/кг, за силовим індексом – на 3,95%, за 
індексом Робінсона  3,46 ум. од., за  індексом  пропо-
рційності  – на  7,21 см і за показником міцності стату-
ри – на 4,13 см/кг. У всіх випадках рівень вірогідності 
– Р < 0,001.В контрольній групі теж відбулися пози-
тивні зміни, але величина їх незначна – Р  > 0,05).

Хлопців експериментальній групі з бігу на 2000 м 
виявлено покращення часу пробігання на 2000 м 0,5 
хв. (Р < 0,001), в той час як у контрольній групі всього 
лише 0,17 (Р > 0,05).

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем застосування засо-
бів футболу у вихованні витривалості під час уроків 
фізичної культури. 
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Оцінка ефективності засвоєння програми з дисципліни  
«Фізичне виховання» студентами педагогічних спеціальностей

1Цимбалюк Ж.О., 1Чорний О.І., 2Кос’ян А.В., 2Шевцов О.О.
1Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

2Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженко

Анотації:
Мета роботи − визначити діагнос-
тичну модель кількісної оцінки 
компетенцій студентів щодо вирі-
шення проблем у сфері фізичного 
виховання. В експерименті брали 
участь студенти І-IV курсів. Вико-
ристано кваліметричний метод 
оцінки. Розроблено навчальну 
та робочу програму з дисципліни 
за модульним принципом. Реко-
мендована таблиця нарахування 
балів результатів оцінки фізич-
ної підготовленості студентів. 
Встановлено, що ефективність 
засвоєння програми з дисципліни 
«Фізичне виховання» можливо 
оцінити за допомогою критеріїв. 
Перший критерій – рівень 
розвитку фізичних якостей та 
сформованості рухових навичок; 
другий – рівень спеціальних 
теоретичних знань; третій – рівень 
організаційно-методичних умінь; 
четвертий – рівень готовності 
функціональних систем; п’ятий 
– особиста відповідальність за 
стан здоров’я.

Цымбалюк Ж.А., Чёрный А.И., Косьян 
А.В., Шевцов А.А. Оценка эффективно-
сти освоения программы по дисциплине 
«Физическое воспитание» студентами 
педагогических специальностей. Цель 
работы – определить диагностическую мо-
дель количественной оценки компетенций 
студентов относительно решения проблем 
в сфере физического воспитания. В экспе-
рименте принимали участие студенты I-IV 
курсов. Использовался квалиметрический 
метод оценки. Разработана учебная и рабо-
чая программа дисциплины по модульному 
принципу. Рекомендована таблица начисле-
ния баллов результатов оценки физической 
подготовленности студентов. Установлено, 
что эффективность усвоения программы 
по дисциплине «Физическое воспитание» 
возможно оценить с помощью критери-
ев. Первый критерий – уровень развития 
физических качеств и сформированности 
двигательных навыков; второй – уровень 
специальных теоретических знаний; третий 
– уровень организационно методических 
умений; четвертый – уровень готовности 
функциональных систем; пятый – личная 
ответственность за состояние здоровья.

Tsymbalyuk Z.A., Chorniy A.I., Kos’yan 
А.V., Shevtsov A.A. Estimation of 
efficiency of mastering of the program 
on discipline «Physical education» 
of pedagogical specialities students. 
Purpose of work − to define the diagnostic 
model of quantitative estimation of 
jurisdictions of students in relation to the 
decision of problems in the field of physical 
education. The students of I-IV of courses 
took part in an experiment. The qualimetry 
method of estimation was utillized. The 
on-line and working tutorial of discipline 
is developed on module principle. The 
table of extra charge of marks of results 
of estimation of physical preparedness of 
students is recommended. It is set that 
efficiency of mastering of the program on 
discipline it is possible to estimate «Physical 
education» by criteria. The first criterion is 
a level of development of physical qualities 
and formed of motive skills; second is a 
level of the special theoretical knowledge; 
third is a level organizationally methodical 
abilities; fourth is a level of readiness of 
the functional systems; fifth is the personal 
responsibility for the state of health.

Ключові слова:
компетенції, якість, фізичне, 
виховання.

компетенции, качество, физическое, вос-
питание.

jurisdictions, quality, physical, education.

Вступ.1

Якість підготовки фахівців є важливою характерис-
тикою управління освітнім процесом і визначається 
ступенем обґрунтованості трьох основних положень: 
мети навчання (для чого навчати), змісту навчання 
(чого навчати), засобів навчання та принципів орга-
нізації процесу навчання (як навчати). Успіх та ефек-
тивність процесу навчання визначаються врешті-решт 
змістом освіти та технологією діяльності як науково-
педагогічного складу, так і студентів. 

Формування системи показників якості підготовки 
фахівців – це нова й складна методологічна проблема. 
Основні принципи її розв’язання було розроблено у 
працях В.П. Беспалька, Л.П. Одерія, П.І. Підкасистого, 
А.І.  Субетто, Н.Ф. Тализіної та інших дослідників. 

Існують різні підходи щодо тлумачення терміна 
«якість підготовки», які відрізняються один від одно-
го повнотою врахування окремих властивостей ви-
пускника – фахівця. Згідно з першим підходом, якість 
ототожнюється з однією, головною, професійно важ-
ливою, властивістю фахівця за умовного абстрагу-
вання від решти його властивостей. Згідно з другим – 
якість розглядається з погляду відповідності вимогам 
державних стандартів вищої освіти. Згідно з третім 
підходом якість підготовки фахівців характеризується 
з погляду сформованості всього комплексу окремих 
властивостей, що складають поняття якості підготов-

© Цимбалюк Ж.О., Чорний О.І., Кос’ян А.В., Шевцов О.О., 
  2012

ки, із введенням в обіг комплексного або інтегрально-
го показника − якість підготовки.

Робота виконана за планом НДР кафедри фізично-
го виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди за темою 
«Управлінські аспекти функціонування кафедри фі-
зичного виховання».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи − визначити показники, на їх підста-

ві діагностичну модель для кількісної оцінки компе-
тенцій у майбутніх вчителів вирішувати проблеми у 
сфері фізичного виховання.

Методи і організація досліджень – досліджен-
ня проводились на факультеті початкового навчання 
Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г.С. Сковороди та на факультеті дошкільної 
і початкової освіти Глухівського національного педа-
гогічного університету імені О. Довженко. 

У процесі дослідження вивчалися вимоги Болон-
ської декларації, нормативних документів Міністер-
ства освіти і науки України, літературні джерела з 
питань впровадження КМСОНП та досвід вищих на-
вчальних закладів, що приймають участь у експери-
менті по запровадженню КМСОНП. За результатами 
вивчення зазначених матеріалів було підготовлено 
навчально-методичне супроводження організації на-
вчального процесу за кредитно-модульною системою. 
У 2008-2011 навчальних роках проведено експери-
мент, у якому брали участь студенти І-IV курсів фа-
культетів університетів .
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У процесі підготовки до експерименту було розро-

блено навчальну та робочу програму з дисципліни за 
модульним принципом. 

Було розроблено методичні рекомендації щодо 
проведення занять за окремими темами, порядок 
рейтингової системи оцінки успішності студентів з 
дисципліни. Крім того, була рекомендована таблиця 
нарахування балів результатів оцінки фізичної під-
готовленості студентів за наступними вправами: біг 
100м, 1000м, 2000м та 3000 м, згинання і розгинання 
рук в упорі, підтягування на перекладині, вис на зі-
гнутих руках, піднімання в сід за 1 хв., стрибок у до-
вжину з місця, стрибок угору, стрибки зі скакалкою, 
човниковий біг 4м × 9 м, 10м × 10 м, нахил тулуба 
вперед, КСВ; ходьба на 5000 м.

Для експертної оцінки застосовувався метод аналі-
зу ієрархій (МАІ). Методологія МАІ (Т. Сааті) полягає 
в побудові ієрархії з подальшим формуванням думок 
на основі парних порівнянь елементів за загальними 
для них критеріями або властивостями, внаслідок 
чого, з’являються шкали відношень [6].

Результати дослідження. 
Для оцінки ефективності засвоєння пропонова-

ного програмного матеріалу автори використовували 
підхід до оцінки ефективності функціонування ВНЗ, 
обґрунтований рядом дослідників [1, 2]. На їх думку, 
ефективність функціонування педагогічної системи 
ВНЗ є показником, що характеризує ступінь досяг-
нення студентами цілей освіти порівняно з вимога-
ми соціально-державного замовлення на підготовку 
фахівців, і розроблених професіограм з урахуванням 
фінансових, матеріальних, психофізіологічних та ча-
сових витрат. 

Оцінка якості підготовки фахівців за допомогою 
засобів діагностики рівня їхньої освітньо-професійної 
підготовки можливо проводити методом з викорис-
танням кваліметрії [4]. 

Відповідно до них алгоритм кваліметричної оцін-
ки містить у собі п'ять основних етапів:
1. Формування експертної групи.

2. Упорядковане розміщення критеріїв у вигляді 
ієрархічної (багаторівневої) структури – побудова 
так званого «дерева властивостей».

3. Визначення коефіцієнту вагомості.
4. Визначення абсолютних, бракувальних, еталонних 

і відносних показників властивостей.
5. Обчислення оцінки ефективності засвоєння 

майбутніми вчителями програми з дисципліни 
«Фізичне виховання».
Розглянемо коротко зміст кожного з названих 

етапів.
Перший етап – формування експертної групи. У 

нашому випадку в експертній оцінці взяли участь три 
групи:

викладачі, які через свої службові обов'язки (викла-• 
дання) відповідають за вироблення компетенції;
організатори процесу фізичного виховання у школі;• 
випускники (постачальники компетенції), які, ви-• 
ходячи на ринок праці, мають можливість оцінити 
адекватність або неадекватність одержаних в про-
цесі навчання компетенції.

Відбір експертів здійснюється за відповідною ме-
тодикою [7].

Другий етап – упорядковане розміщення критеріїв 
у вигляді ієрархічної (багаторівневої) структури – по-
будова так званого «дерева властивостей». Ця операція 
є найбільш складною та відповідальною. Здійснюючи 
її, необхідно дотримуватися цілої низки встановлених 
правил, таких як «ділення до простих властивостей», 
«ділення за рівною основою», «необхідність і достат-
ність числа властивостей у групі», «мінімум власти-
востей у групі» та ін.

Відправною точкою досліджень є керівні докумен-
ти, що регламентують процес організації і проведення 
фізичного виховання у школі, посадові обов'язки осіб, 
які здійснюють керівництво цим процесом, кінцеві 
цілі вивчення дисципліни.

Готовність вирішувати проблеми у сфері фізич-
ного виховання фахівця оцінюється відповідно V 
розділу робочої програми «Засоби для проведен-

Рис. 1 − Узагальнена система критеріїв ефективності засвоєння програми фізичного виховання 
майбутніх вчителів
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ня модульного та підсумкового контролю, критерії 
оцінювання успішності навчання», де говориться, 
що модульний контроль (сума балів за окремий 
змістовий модуль (ЗМ) складається з оцінок поточ-
ного контролю за вивчення теоретичного матеріа-
лу тем, виконання методичного завдання та оцінка 
рівня фізичної підготовленості під час контрольних 
занять. Також ураховується рівень функціонального 
стану та особиста відповідальність за стан здоров’я 
(рис. 1).

Третій етап – визначення коефіцієнта вагомості. 
Вектори пріоритетів системи критеріїв, що характери-
зують якість підготовки студента виходять з матриць 
парних порівнянь, заповнених студентами та експер-
тами. Надані коефіцієнти вагомості визначені при 
таких показниках узгодженості судження експертів: 
відхилення величини максимального власного зна-
чення Lmax = 5,3819 від порядку матриці n = 5; індекс 
узгодженості Іу = 0,0955, відношення узгодженості Ву 
= 0,0853 (табл. 1). Максимальна кількість балів, що 
надається студентам при засвоєнні кожного модуля 
(залікового кредиту ЕСТS) – 100. Тому в абсолютних 
показниках бали можна розподілити за прикладом 
(див. табл. 1).

Для комплексного визначення рівня розвитку фі-
зичних якостей та сформованості рухових навичок ви-
користовуються тести згідно з Державним тестуван-
ням. Для отримання результатів тестування на основі 
порівняння існуючої таблиці Державного тестування, 
таблиці нарахування балів студентів військових ВНЗ 
та резерву, авторами розроблено таблицю нарахуван-
ня результатів оцінки фізичної підготовленості, де всі 
показники приводяться до єдиної системи вимірів в 
умовних балах [3]. 

Шкали таблиць градуйовані за лінійним принци-
пом. Передбачена можливість внесення корективів до 
шкали на підставі отриманих нових результатів тесту-
вання. Під час контролю оцінюються тільки вправи, 
які включені до програми навчання та у «Положення 
про державні тести і нормативи оцінки фізичної під-
готовленості населення України».

Виконання навчальних нормативів оцінюється: на 
першому курсі – середня кількість балів з трьох вправ 
за вибором; на другому – з чотирьох; на третьому і 
старших – з п’яти.

При контролі вивчення матеріалу тем оцінюєть-
ся розуміння та засвоєння певного матеріалу, вміння 
розв’язувати конкретні ситуативні задачі, самостійно 
опрацьовувати тексти, здатність осмислити зміст да-
ної частини дисципліни, умінь публічно чи письмово 
подати певний матеріал, виконувати завдання з мето-
дичної практики, вироблення навичок виконання фі-
зичних вправ. 

Рівень теоретичних знань оцінюється:
«10 балів або відмінно» – якщо відповідь на по-

ставлене запитання по суті правильна і повна;
«8 балів або добре» – якщо відповідь на поставлене 

запитання по суті правильна, але недостатньо повна 
або викладена з незначними за смислом помилками;

«6 балів або задовільно» – якщо відповідь на за-

дане питання в основному правильна, але викладена 
неповно або з окремими значними помилками;

«0 балів або незадовільно» – якщо відповідь не 
розкриває суті поставленого питання.

Методична підготовленість перевіряється згідно з 
тематикою теоретичних i методичних занять. Якість 
виконання методичного завдання оцінюється:

«10 балів або відмінно» – якщо завдання виконано 
правильно i впевнено;

«8 балів або добре» – якщо завдання виконано пра-
вильно, але недостатньо впевнено;

«6 балів або задовільно» – якщо завдання викона-
но в основному правильно, але невпевнено i з незна-
чними помилками;

«0 балів або незадовільно» – якщо завдання не ви-
конане або виконане невпевнено i з грубими помил-
ками.

За методичну підготовку студенту зараховується 
сума балів за виконання трьох методичних завдань за 
вибором.

Рівень функціонального стану та особиста відпо-
відальність за стан здоров’я оцінюється згідно табли-
цям 2 і 3.

Рівень стану функціональних систем організму 
характеризує їх функціональні та морфологічні мож-
ливості. Його можна визначати на підставі показників 
фізичного розвитку і фізичного стану з розрахунком 
індексу фізичного стану (ІФС) за методом О. А. Пи-
рогової [5].

Кількість балів з дисципліни є середньою кількіс-
тю балів, які присвоєнні студентами за відповідні бло-
ки змістових модулів (залікові кредити). Наприклад, 
модуль 1 – 70 балів, модуль 2 – 90 балів, модуль 3 – 60 
балів, оцінка з дисципліни – 73 бала.

Четвертий етап – визначення абсолютних, 
еталонних, бракувальних та відносних показників 
властивостей. 

Для нашого завдання оцінку властивостей 
здійснено за шкалою оцінювання в Україні і її 
відповідністю ЕСТS: 

90-100 балів – відмінно (А), він же – еталонний по-• 
казник PЕ; 
75-89 балів • − добре (ВС); 
60-74 балів • − задовільно (DE); 
35-59 балів • − незадовільно з можливістю повторно-
го складання (FX); 
1-34 балів • − незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом (F), він же – бракувальний показник.

Значення абсолютного показника знаходитиметься 
в інтервалі 100 ≥  PА 

≥  1 й визначатиметься відповід-
ним чином за кожним критерієм останнього рівня з 
погляду реалізації цього критерію окремим студен-
том. 

Кількісна оцінка абсолютних показників РА здій-
снюється відповідно до описаного вище порядку. 

Таким чином, встановлено загальні підходи до 
визначення абсолютних показників призначення ета-
лонних та бракувальних показників. У кваліметрії 
прийнято також використання відносних показників 
що відображають рівень виявлення кожної властивос-
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ті шляхом порівняння її з еталоном. Ці показники ін-
коли називають оцінками властивостей.

Перехід від абсолютних показників PА до віднос-
них – PВ у кваліметрії здійснюється за формулою:

PВ = PА  / PЕ = PА  / 100
П’ятий етап − обчислення оцінки ефективності 

засвоєння майбутніми вчителями програми з дисци-
пліни «Фізичне виховання». 

Таким чином, використовуючи кваліметричний 
метод оцінки, можна отримати показник, що характе-
ризує ефективність засвоєння майбутніми вчителями 
програми з дисципліни «Фізичне виховання». Він об-
числюється як сума добутків відносних показників за-
своєння програми навчання на % студентів, які мають 
дані показники. Наприклад:

1 × 1,22 + 0,99 × 0,61 + … + 
+ 0,46 × 0,84 + 0,45 × 1,22 = 72,86 %

Тобто у 1,22 % студентів відносний показник за-
своєння програми навчання дорівнюється 1, у 0,61 % 
− 0,99 і т.п.

Тобто, середній показник ефективності функці-
онування системи занять з фізичного виховання на 
факультеті становить близько 73 %, або 0,73 від ета-
лонної одиниці.

Висновки.
Встановлено, що ефективність засвоєння про-

грами з дисципліни «Фізичне виховання» можливо 
оцінити за допомогою узагальнюючих показників, 
що охоплюють декілька найважливіших критеріїв. 
Перший критерій – рівень розвитку фізичних якос-
тей та сформованості рухових навичок ; другий – рі-
вень спеціальних теоретичних знань, третій – рівень 
організаційно-методичних умінь, четвертий – рівень 
готовності функціональних систем, п’ятий – особиста 
відповідальність за стан здоров’я.

Ці показники можуть слугувати однією з складо-
вих для визначення ефективності функціонування 
системи фізичного виховання у ВНЗ. При цьому про-
цес підвищення ефективності функціонування систе-
ми фізичного виховання набуде більш конкретного та 
керованого характеру.

Запропонований підхід дозволяє конкретизу-
вати кінцеву мету вивчення дисципліни у вигляді 
компонентів-завдань, які можуть бути донесені до 
кожного суб’єкта освітньої системи і оцінені, у виді 
діагностичної моделі якості підготовки студентів.

Подальші дослідження потребують уточнення 
оцінки ефективності функціонування випускника, 
рівня практичної діяльності вчителя, регламентовано-
го вимогами, що надаються йому під час виконання 
конкретних обов’язків на відповідній посаді. 

Таблиця 1
Розподіл балів системи критеріїв ефективності засвоєння програми фізичного виховання

Критерії Коефіцієнт 
вагомості

Абсолютний 
показник

Рівень розвитку фізичних якостей  
та сформованості рухових навичок 0,502 50 балів

Рівень спеціальних теоретичних знань 0,108 10 балів

Рівень організаційно-методичних умінь 0,291 30 балів 

Рівень готовності функціональних систем 0,052 5 балів

Особиста відповідальність за стан здоров’я 0,047 5 балів

Таблиця 2
Нарахування балів за рівень функціонального стану організму студента

5 Високий – при ІФС більше 0,826
4 Вище середнього – при 0,676 – 0,825
3 Середній – при 0,526 – 0,675
0 Нижче середнього – при 0,376 – 0,525

Таблиця 3
Нарахування балів за особисту відповідальність за стан здоров’я студента

5 Високий рівень свідомої відповідальності та постійної уваги до фізичного здоров’я.

4 Виявлення турботи про фізичне здоров’я, але не з власної ініціативи.

3 Увага до власного здоров’я при небажаних відхиленнях його показників від норми.

0 Відсутність турботи та низький рівень особистої відповідальності за постійну 
підтримку фізичного стану в межах норми.
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Особливості вертикальної стійкості дітей  
молодшого шкільного віку з вадами зору

Юрченко О.А.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Визначена важливість вертикальної 
стійкості в формуванні просторової 
організації тіла та правильної поста-
ви у дітей молодшого шкільного віку 
з послабленим зором. У експери-
ментальному дослідженні приймали 
участь 23 дитини з послабленим зо-
ром та 60 практично здорових дітей, 
вік яких складає 7-10 років. Для отри-
мання результатів було використано 
тест Є.Я. Бондаревського. Визначені 
особливості ортоградної пози дітей 
з пониженим зором та їх практично 
здорових однолітків. Виявлено від-
мінні риси в показниках на утримання 
вертикальної пози та гоніометричних 
характеристик. Встановлено, що діти 
молодшого шкільного віку з посла-
бленим зором приблизно на 60-65% 
поступаються в представлених по-
казниках за своїх практично здорових 
однолітків. Доведено та підтвердже-
но, що слабкозорі молодші школярі 
мають значно меншу здатність до 
утримання статичної вертикальної 
пози, аніж діти з нормальним зором. 

Юрченко А. А. Особенности вертикальной 
устойчивости детей младшего школьного 
возраста с нарушением зрения. Определена 
важность вертикальной устойчивости в фор-
мировании пространственной организации 
тела и правильной осанки у детей младшего 
школьного возраста с ослабленным зрением. 
В экспериментальном исследовании принима-
ли участие 23 ребенка с ослабленным зрени-
ем и 60 практически здоровых детей, возраст 
которых составляет 7-10 лет. Для получения 
результатов был использован тест Е.Я. Бон-
даревского. Определены особенности орто-
градной позы детей с пониженным зрением и 
их практически здоровых сверстников. Выяв-
лены отличительные черты в показателях на 
удержание вертикальной позы и гониометри-
ческие характеристик. Установлено, что дети 
младшего школьного возраста с ослабленным 
зрением примерно на 60-65% уступают в пред-
ставленных показателях от своих практически 
здоровых сверстников. Доказано и проверено, 
что слабовидящие младшие школьники имеют 
значительно меньшую способность к удержа-
нию статической вертикальной позы, чем дети 
с нормальным зрением.

Yurchenko A. A. Features of vertical 
stability of junior school children 
with visual impairments. The 
importance of vertical stability in the 
formation of the spatial organization of 
the body and correct posture for junior 
school children with visual impairments 
was determined. In a pilot study 
involved 23 children with low vision 
and 60 healthy children, aged 7-10 
years old. To obtain the results was 
used the test of E.Y. Bondarevskogo. 
The features of orthograde posture 
of children with low vision and their 
healthy peers. Distinctive features in 
terms of retention of vertical posture 
and goniometric characteristics have 
been revealed. Found that junior 
school children with low vision by 
about 60-65% yield in the reported 
figures from their healthy peers. 
The visually impaired junior school 
children have significantly less ability 
to retain the static vertical posture 
than children with normal vision have 
been proved and verified.

Ключові слова:
послаблений, зір, молодший, школяр, 
вертикальна, поза.

ослабленное, зрение, младший, школьник, 
вертикальная, поза.

visual, impairments, junior, student, 
vertical, posture.

Вступ.1

Регуляція вертикальної пози людини відноситься до 
числа найбільш актуальних біологічних та соціально-
педагогічних проблем сучасності. Вона розглядається 
не тільки як один із факторів, який характеризує визна-
чення положення тіла людини, але і як найбільш суттє-
вий показник стану її здоров’я. Як свідчать досліджен-
ня, велика кількість спеціалістів приділяють особливе 
значення працям в області регуляції вертикальної пози, 
а також формування постави людини. Однак, як прави-
ло, багато авторів досліджують цю проблему з однієї 
точки зору, а комплексна системна оцінка даного явища 
в спеціальній літературі, на жаль, до нашого часу від-
сутня. Крім того, такі дані очевидно, могли б суттєвим 
чином вирішити сучасне уявлення про динамічні вза-
ємодії в руховому апараті людини під час формування 
її ортоградної пози. У зв’язку з цим дослідження про-
блеми прогнозування можливості формування верти-
кальної пози дітей шкільного віку набуває надзвичай-
ної актуальності [7]. 

Незаперечним є той факт, що люди з особливими 
потребами в тому числі і люди з порушенням зору 
страждають на супутні захворювання, це і підтвер-
джують дані інших фахівців, які представлені в спе-
ціальній науково-методичній літературі. Ця кількість 
нараховує приблизно 70-75%. Основними супутніми 
захворюваннями є пахова та пуповинна грижа, за-
хворювання серцево-судинної системи, але головною 
супутньою хворобою являється погіршення функції 
опорно-рухового апарату це плоскостопість та пору-
шення постави [3, 4, 5, 6, 10, 11, 12].
© Юрченко О.А., 2012

Порушення постави у дітей з порушенням зору ви-
никає ще у молодшому шкільному віці, це пов’язано з 
тим, що слабко зорі діти ведуть сидячий спосіб життя 
за рахунок перенавантаження навчального процесу та 
малорухомий спосіб життя, знижена рухова активність 
є нормою для молодших школярів з вадами зору.

Нерідко слабкозорі діти ідуть в школу уже зі стій-
ким порушенням постави, тому проблема просторової 
організації у школярів з порушенням зору залишаєть-
ся актуальною. 

В наш час є велика кількість досліджень, які при-
свячені вивченню особливостей фізичного розвитку, 
функціонального стану та фізичної підготовленості 
дітей з порушенням зору, а також в розробці методик 
фізичного виховання дітей з порушенням постави, 
які хворіють на зоровий аналізатор в спеціалізованих 
школах-інтернатах, а також розробка методик фізич-
ного виховання по раніше вказаним нозологіям в до-
шкільних закладах в загальноосвітніх спеціальних 
(корекційних) школах для учнів молодшого, серед-
нього та старшого шкільного віку [2, 3, 8, 9] та інші. 

Ще в період колишнього Радянського Союзу в 1984 
році А.П. Павловим роботі: «Формування правильної 
постави у школярів з порушенням зору», які дозволили 
вперше виявити вихідний стан постави, а також опти-
мальне навантаження фізичних вправ, які спрямовані 
на розтягування, розвиток сили та якостей швидкісно-
силового характеру в корекції постави з урахуванням 
віку та статі у школярів з нормальним зором. Крім того, 
визначена порівнювальна цінність різних фізичних 
вправ для формування правильної постави на уроках 
фізичної культури та на корекційних заняттях в школах 
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де навчаються слабкозорі діти [9].
Н.Н. Мелентьєвою, були виявлені особливості фі-

зичного розвитку молодших школярів з порушенням 
зору, а також причини та особливості порушення по-
стави у даної категорії дітей. Автором проаналізована 
динаміка рівня порушення постави у молодших шко-
лярів в м. Вологда (Росія) та встановлена тенденція до 
збільшення кількості порушень постави за останні 10 
років. Спеціалістом розроблена та обґрунтована про-
грама педагогічного впливу на процес формування 
постави у молодших школярів з порушенням зору в 
спеціальній (корекційній) школі. Також, розроблена 
та обґрунтована методика застосування комплексів 
вправ поєднаної дії для формування постави молод-
ших школярів з вадами зору в процесі занять фізични-
ми вправами (урок фізичної культури, ранкова гімнас-
тика до занять, фізкультпаузи та фізкультхвилинки) в 
спеціальній (корекційній) школі. Ще було виявлено 
позитивний вплив розробленої методики, автором за-
стосовувались комплекси вправ поєднаної дії на фор-
мування постави молодших школярів зі зниженим зо-
ром [8].

В нашій країні проблемою порушення постави за-
ймались декілька науковців, одна з них це А.А. Дя-
ченко, яка визначала корекцію порушень постави ді-
тей молодшого шкільного віку з послабленим зором, 
використовуючи засоби фізичного виховання. Вперше 
автором визначені просторові показники кінематики 
ходьби, отримані гоніометричні результати аналізу 
біокінематичних пар опорно-рухового апарату тіла 
людини та виявлені кількісні та якісні показники вер-
тикальної стійкості дітей молодшого шкільного віку 
з послабленим зором та різними порушеннями по-
стави. На підставі виявлених та представлених вище-
зазначених результатів досліджень у дітей молодшого 
шкільного віку з захворюванням зорового аналізато-
ра, розроблена корекційна технологія, що дозволяє 
вирішувати оздоровчі задачі у процесі адаптивного 
фізичного виховання (АФВ). А також глобальніше 
розширені та доповнені теоретичні уявлення про осо-
бливості індивідуального розвитку моторики школя-
рів 7-10 років з послабленим зором [3].

Але в спеціалізованих школах-інтернатах для ді-
тей з пониженим зором, тобто корекційних закладах, 
дана проблема недостатньо вирішена. В загальному 
програма по фізичній культурі для таких навчальних 
закладів не суттєво відрізняється від програм в ЗОШ. 
Всі програми несуть тільки загальні вказівки мето-
дичного характеру для розвитку постави з урахуван-
ням основної нозології, тобто часткової втрати зору, 
але немає конкретних комплексів фізичних вправ, які 
впливали б на гармонійний різносторонній розвиток 
особистості дітей з пониженим зором.

Робота виконана згідно «Зведеного плану НДР в 
сфері фізичної культури та спорту на 2010-2015рр.» 
Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 
на базі Національного університету фізичного вихо-
вання і спорту України за темою: 3.7. «Вдосконален-
ня біомеханічних технологій у фізичному вихованні і 
реабілітації з урахуванням індивідуальних особливос-

тей моторики людини». Номер державної реєстрації 
0111U001734.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: за спеціальними тестами 

визначити особливості збереження вертикальної 
стійкості тіла у дітей молодшого шкільного віку з 
пониженим зором.

Завдання дослідження: 
1. Визначити важливість вертикальної стійкості для 

дітей молодшого шкільного віку з вадами зору. 
2. За допомогою тесту Є.Я. Бондаревського, вияви-

ти особливості ортоградної пози дітей молодшого 
шкільного віку з вадами зору та їх практично здо-
рових однолітків.

3. Здійснити порівняльний аналіз отриманих 
показників молодших школярів з вадами зору та 
практично здорових однолітків.
Методи дослідження: Аналіз спеціальної 

навчально-методичної та науково-дослідної 
літератури та передовий досвід ведучих фахівців 
в галузі адаптивного фізичного виховання, відео 
зйомка, біомеханічний відеокомп’ютерний аналіз, 
методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В наш час виникла необхідність пошуку біоме-

ханічних закономірностей формування та розвитку 
механізму стійкості людини і кількісного контролю 
стійкості, а це неможливо здійснити без створення 
комплексної біомеханічної апаратурної методики до-
слідження вертикальної пози [1].

До основних підходів визначення вертикальної 
стійкості можна віднести інструментальні методи до-
слідження та спеціальні тести, які спрямовані для отри-
мання інформативної оцінки в даному показнику.

Інструментальні методи дослідження в себе вклю-
чають технічні засоби та тренажери, які дозволяють 
отримати кількісну інформацію, щодо показників вер-
тикальної стійкості. Та спеціальні тести, які викорис-
товуються не в лабораторних умовах, за допомогою 
яких також визначається спроможність до проявів 
вертикальної стійкості досліджуваного контингенту. 

Дослідження проводились на базі Самгородської 
загальноосвітньої школи-інтернат Козятенського ра-
йону, Вінницької області, де навчаються діти з посла-
бленим зором. А також результати практично здоро-
вих дітей того ж самого віку, які навчаються в ЗОШ м. 
Вінниці № 29. 

Для отримання об’єктивних результатів та прове-
дення порівняльного аналізу нами було проведено бі-
омеханічний відеокомп’ютерний аналіз з використан-
ням автоматизованої системи обробки відеограм на 
базі відеокомп’ютерного комплексу – персонального 
комп’ютера з програмним комплексом «БіоВідео» на 
основі реєстрації (відео зйомки) рухових дій цифро-
вою відеокамерою [10, 11].

 Проведено нами дослідження на визначення до 
проявів утримання статичної вертикальної пози за-
свідчили, що діти з особливими потребами в тому 
числі і діти з вадами зору, значно поступаються за по-
казниками в тривалості та мінімального кута нахилу 
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 Таблиця1.

Тривалість збереження статичної пози дітей 7 – 10 років за тестом Є. Я. Бондаревського, с (n=83) 
Ум

ов
и 

ви
ко

на
нн

я 
те

ст
у

Вік, років
7 8 9 10

діти з по-
слабленим 
зором (n=4)

практично 
здорові 

діти (n=14)

діти з по-
слабленим 
зором (n=6)

практично 
здорові 

діти (n=16)

діти з по-
слабленим 
зором (n=6)

практично 
здорові 

діти (n=17)

діти з по-
слабленим 
зором (n=7)

практично 
здорові 

діти (n=13)

х S х S х S х S х S х S х S х S

на 
правій 
нозі

5,1* 0,7 14,2 1,6 6,5* 1,1 16,3 1,7 6,8* 1,6 19,0 1,0 8,3* 0,6 22,4 1,5

на лівій 
нозі 4,9* 0,8 14,1 1,6 6,6* 0,9 16,9 2,0 7,1* 1,3 21,2 1,8 8,0* 0,8 23,0 1,4

Примітка: * − різниця між показниками дітей з послабленим зором і практично здоровими однолітками  
                              статистично значуща на рівні р<0,05.

 Таблиця 2.
Кут нахилу тулуба відносно вертикалі дітьми 7-10 років у тесті Є. Я. Бондаревського, град (n=83)

Умови
виконання

тесту

Вік, років
7 8 9 10

Діти з по-
слабленим 
зором, n=4

практично 
здорові, 

n=14

Діти з по-
слабленим 
зором n=6

практично 
здорові, 

n=16

Діти з по-
слабленим 
зором, n=6

прак-
тично 

здорові, 
n=17

Діти з по-
слабленим 
зором n=7

практично 
здорові, 

n=13

х S х S х S х S х S х S х S х S

на правій 
нозі 117,7*  1,6  5,9  0,8 117,2* 1,8 6,2 0,9 115,9* 2,2 5,4 0,7 115,1* 2 2,1 3,6 0,5

на лівій нозі 117,9* 1,7 6,1 0,7 117,4* 2,1 6,5 0,8 116,5* 2,0 4,7  0,6 115,3* 11,9 3,2  0,3

Примітка. * – різниця між показниками дітей з послабленим зором і практично здоровими однолітками  
                              статистично значуща на рівні (р<0,05).

тулуба від прямої в ортоградній позі, аніж їх практич-
но здорові однолітки, що і підтверджують дані інших 
авторів [3, 6, 10, 11, 12].

Представлені результати в табл. 1 дали змогу отри-
мати та порівняти показники на тривалість збережен-
ня вертикальної стійкості на лівій та правій нозі за 
тестом Є.Я. Бондаревського між практично здорови-
ми дітьми та дітьми з вадами зору того ж самого віку.

Статистичний аналіз отриманих даних свідчить 
про те, що показники часу збереження стійкої пози 
хлопчиків та дівчаток молодшого шкільного віку з зо-
ровою деривацією значно нижчі, аніж їх практично 
здорові однолітки. Різниця складає у дітей 7-річного 
віку на правій нозі 9,1с., а на лівій 9,2с. У 8-річному 
віці ця різниця сягає, на правій нозі 9,8с. і на лівій – 
10,3с. Респонденти 9-річного віку показують різницю, 
на правій нозі 12,2с. і на лівій – 14,1с. Також у дітей 
10-річного віку цей показник сягає, на правій нозі 
14,1с. і 15с. на лівій відповідно. Різниця між показни-
ками статистично значуща на рівні (р<0,05).

Також представлений тест дав нам змогу отримати 
та порівняти результати слабкозорих молодших шко-
лярів та практично здорових однолітків на максималь-
ний кут відхилення тулуба від відносно прямої осі.

На табл. 2 представлений порівняльний аналіз 
отриманих результатів досліджень дітей молодшого 
шкільного віку з захворюванням зорового аналізатора 
та дітей того ж самого віку з нормальним зором.

Отримані результати досліджень в табл. 2 підтвер-
джують, що респонденти 1-4 класів з послабленим 
зором значно поступаються за респондентів того ж 
віку з нормальним зором. Так, найбільша різниця в 
представленому показнику досягає 12,1º у дітей 10-
річного віку на лівій нозі і найменша у досліджуваних 
9-річного віку 10,5º на правій нозі. Різниця між показ-
никами статистично значуща на рівні (р<0,05). 

У визначенні гоніометричних показників відхи-
лення тулуба від відносно прямої осі, нами також під-
твердився той факт, що слабкозорі молодші школярі 
значно менш витриваліші, до збереження мінімально-
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го кута відхилення тулуба, ніж діти практично здорові 
того ж віку. Чим більший кут відхилення, тим менша 
здатність до статичних проявів і таким чином можна 
констатувати, що у дітей з особливими потребами по-
рушена функція координаційних спроможностей та 
вестибулярного апарату.

Висновки.
1. Проаналізувавши ряд наукових досліджень, нами 

було визначено важливість проблеми формування 
вертикальної стійкості дітей молодшого шкільного 
віку з пониженим зором.

2. Проведене нами тестування дало змогу отримати 
кількісні статистично значущі показники до збе-

реження вертикальної стійкості дітей молодшого 
шкільного віку з вадами зору (р<0,05).

3. Порівняльний аналіз отриманих результатів 
досліджень свідчить про те, що у дітей молодшого 
шкільного віку з порушенням зору різниця в показ-
никах статистично нижча ніж в практично здорових 
однолітків (р<0,05). 
На основі отриманих констатуючих даних, в май-

бутньому нами будуть розроблені практичні рекомен-
дації для покращення формування вертикальної стій-
кості, що є показником індивідуальних особливостей 
розвитку моторики у дітей молодшого шкільного віку 
з вадами зору.
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Ocena sprawności fizycznej kobiet po 60 roku życia

Tetyana Prystupa, Eugeniusz Bolach, Bartosz Bolach, Migasiewicz Juliusz, Zdzisław Paliga
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zakład Odnowy Biologicznej

 

Annotation:
Prystupa Tetyana, Bolach Eugeniusz, 
Bolach Bartosz, Juliusz Migasiewicz, 
Paliga Zdzisław. Physical fitness as-
sessment of women after 60 years 
of age. Nowadays, progressive ag-
ing of society results in the need 
to address problems and needs of 
the elderly people. Aim of this study is 
to evaluate the physical and health 
conditions among women in the age 
group over60 years. Material and meth-
ods of research:  the study was con-
ducted in the focus group of  women 
from University of the Third Age (UTW) 
and ASTW AWF Wroclaw. Average age 
in the focus group was 62 years. The 
study was conducted using the Fuller-
ton Functional Fitness Test. As a part of 
the study, Body Mass Index (BMI) was 
calculated by measuring general anthro-
pometric measurements. In addition, 
the study entailed an interview regard-
ing practiced physical activity among 
women in the study group. They exer-
cised 1 hour 3 times a week. Test re-
sults: The research revealed that wom-
en had similar somatic values, such as 
height and weight. The level of physical 
fitness in the focus group was in the 
range of healthy standards. Women 
from the AWF shown better results in 
terms of physical fitness in comparison 
to women from ASTW group, except for 
the upper body agility. Conclusions: The 
level of physical fitness for most of the 
women in both study groups was nor-
mal. The only exception was cardio-
pulmonary endurance in a group of 
women from ASTW, where only 25% 
of participants exceeded the minimum 
expectation.

Приступа Тетяна, Болах Евгеніуш, 
Болах Бартош, Мігасевіч Юліуш, 
Паліга Здіслав. Оцінка фізичного 
розвитку жінок у віці після 60 
років. 
У сьогоднішній час  поступальний 
прогрес старіння демографічного 
суспільства вимагає зацікавленості 
проблемами і потребами осіб літнього 
віку. 
Метою роботи  є оцінка фізичного 
розвитку жінок у віці після 60 років. 
Досліджувана група складалася з 
жінок академії фізичного виховання 
і ще однієї організації у Вроцлаві. 
Середній вік жінок склав 62 роки. 
У дослідженні використовувався 
Fullerton Functional Fitness Test. На 
основі проведених вимірів обчисле-
ний показник маси тіла BMI. Також 
зроблений висновок щодо фізичної 
активності жінок. Жінки тренувалися 
по 1 годині 3 рази на тиждень. 
В результаті досліджень встановлено, 
що жінки характеризуються приблиз-
ними величинами основних сома-
тичних величин – зросту і маса тіла. 
Рівень фізичного розвитку у більшості 
досліджуваних жінок в обох групах 
знаходився в нормі. Жінки академії 
фізичного виховання характеризува-
лися вищим рівнем фізичного роз-
витку порівняно з другою групою за 
винятком гнучкості верхньої частки 
тіла. 
Рівень фізичного розвитку у більшості 
обстежених жінок в обох групах зна-
ходився в нормі. Єдине виключення 
– в другій групі тільки у 25% жінок 
спостерігався  мінімальний рівень 
витривалості, пов'язаної з диханням.

Приступа Татьяна, Болах Евгениуш, Бо-
лах Бартош, Мигасевич Юлиуш, Палига 
Здислав. Оценка физического развития 
женщин в возрасте после 60 лет. 
В сегодняшнее время в поступательный 
прогресс старения демографического об-
щества требует заинтересованности про-
блемами и потребностями лиц пожилого 
возраста. 
Целью работы  является оценка физиче-
ского развития женщин в возрасте после 
60 лет. 
Исследуемая группа состояла из женщин 
академии физического воспитания и еще 
одной организации во Вроцлаве. Средний 
возраст женщин составил 62 года. В иссле-
довании использовался Fullerton Functional 
Fitness Test. На основе проведенных изме-
рений вычислен показатель массы тела 
BMI. Также сделан вывод относительно 
физической активности женщин. Женщины 
тренировались по 1 часу 3 раза в неделю. 
В результате исследований установлено, 
что женщины характеризуются приблизи-
тельными величинами основных сомати-
ческих величин – рост и масса тела. Уро-
вень физического развития у большинства 
исследуемых женщин в обеих группах на-
ходился в норме. Женщины академии фи-
зического воспитания характеризовались 
более высоким уровнем физического раз-
вития в сравнении со второй группой за ис-
ключением гибкости верхней части тела. 
Выводы: уровень физического развития 
у большинства обследованных женщин в 
обеих группах находился в норме. Един-
ственное исключение – во второй группе 
только у 25% женщин наблюдался  мини-
мальный уровень выносливости, связан-
ной с дыханием.

Key words:
physical, fitness, women, BMI, Test. фізичний, фитнес, жінки, індекс, 

маса, зростання, тест.
физический, фитнес, женщины, индекс, 
масса, рост, тест.

WSTĘP1

Określenie poziomu sprawności fizycznej ludzi starszych 
wydaje się bardzo ważne, wynika to z faktu stale starzejącego 
się społeczeństwa. Dodatkowo dane demograficzne 
wskazują, że udział kobiet w ogólnej populacji ludzi po 65. 
roku życia w 2030 roku wyniesie aż 53%, dlatego wskazane 
jest zwrócenie szczególnej uwagi na tą płeć. Powoduje to 
konieczność prowadzenia badań, pogłębionych analiz 
oraz oceny kondycji fizycznej seniorów. Wymienione 
wyżej elementy mogą stanowić podstawę do opracowania 
programów prozdrowotnych, które podnosiłyby jakość życia 
i zdrowia tej grupy społecznej.

Starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny 
(fizjologiczny), lecz także poznawczy, emocjonalny i 
społeczny. Starzenie się pod względem biologicznym jest 
regresem funkcji organizmu. Inaczej można to określić 
jako dynamiczne, ograniczające człowieka zmiany 
zachodzące w układzie ruchu, czyli szkielecie i mięśniach, 
układzie trawiennym, oddechowym, moczopłciowym, 
hormonalnym, krwionośnym, nerwowym, narządach 
zmysłu, skórze a także na tle psychicznym i społecznym.

© Tetyana Prystupa, Eugeniusz Bolach, Bartosz Bolach,  
  Migasiewicz Juliusz, Zdzisław Paliga, 2012

Istnieją różne podziały okresów starzenia, lecz proces 
starzenia jest ściśle związany z wiekiem kalendarzowym. 
Biorąc pod uwagę liczbę przeżytych lat etapy starzenia 
możemy podzielić na następujące okresy według Spirduso 
(za Osińskim, 2003):

,,młodzi – starzy „ („young – old ”) – 65 – 74 lat,• 
„starzy” ( „old”) – 75 – 84 lat,• 
„starzy – starzy ” („old – old”) – 85 – 99 lat,• 
„najstarsi – starzy” („oldest – old”) >100 lat.• 

Sytuacja w Polsce wygląda podobnie. Przeciętne 
trwanie życia w naszym kraju na rok 2009 szacuje się 
na 71,5 lata u mężczyzn i 80,1 lat u kobiet. Możemy 
zaobserwować tendencję wzrostową porównując wyniki 
do roku, 2001 gdzie średnia życia wynosiła 70,21 lat u 
mężczyzn i 78,38 lat u kobiet. Obecnie ok.14% Polaków 
to osoby po 65 roku życia, z czego 2/3 stanowią kobiety a 
co trzecia osoba starsza należy do grupy zaawansowanej 
starości (75 lat i więcej). Szacuje się, że już w 2030 roku 
co czwarty Polak będzie emerytem. W porównaniu do 
roku 2000 liczba ta wzrośnie z 14% do 24%. A średnia 
wieku wzrośnie o 10 lat (Osiński, 2002).

Już w 1974 roku Marc Lalonde w raporcie „Nowa 
perspektywa zdrowia dla Kana dyjczyków” (A new 
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perspective on the health of Canadians) przedstawił 
czynniki warun kujące zdrowie i dokonał oszacowania ich 
wpływu na zdrowie człowieka. Od tamtego czasu do dziś, 
wyróżnia się cztery grupy czynników wpływających na 
zdrowie człowieka: styl życia (ponad 50%), środowisko 
fizyczne i społeczne życia i pracy (około 20%), czynniki 
genety czne (około 20%), służba zdrowia (około 10%) 
(Drabik, 1999).

Według słownika języka polskiego PWN aktywność 
fizyczna, to skłonność, zdolność do intensywnego 
działania, do podejmowania inicjatywy, czynny udział 
w czymś (Zagórska, 2008). Inna definicja mówi, że 
aktywnością fizyczną nazywa się każdy ruch ciała 
człowieka związany z pracą mięśni szkieletowych, który 
w konsekwencji powoduje wzrost zużycia energii ponad 
poziom spo czynkowym (Caspersen, 1985; Malina, 2002; 
Malina i wsp., 2004; Warburton et al., 2006). 

 Systematyczna aktywność fizyczna o stosownej 
do wydolności fizycznej i pre dyspo zycji osobniczych 
intensywności w konsekwencji prowadzi do poprawy 
zdolności moto rycz nych, wzmocnienia układu kostno-
stawowego, krążenia i oddechowego a także wspo maga 
utrzymanie zdrowia psychicznego i społecznego (Malina i 
wsp., 2004, Warburton i wsp., 2006).

Według Howley i Franks (1997) celem sprawności 
fizycznej jest pozytywne zdrowie fizy czne, które 
warunkuje niskie ryzyko wystąpienia chorób; osiągnięcia 
motoryczne zaś mają na celu zdolność angażowania 
się w codzienne zadania z adekwatną energią oraz 
satysfakcjo nujące uczestnictwo w wybranych sportach. 
Stosuje się także określenie zdrowia pozytywnego – są to 
oczekiwane lata życia wolne od niesprawności (disability 
free life expectancy). Powiązanie sprawności fizycznej ze 
zdrowiem to tak zwana koncepcja H–RF (Health–Related 
Fitness). Odnosi się ona do tych komponentów sprawności, 
które są efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu 
zwykłej aktywności fizycznej oraz które mają związek z 
poziomem stanu zdrowia (Osiński, 2003). 

Wskaźniki sprawności fizycznej mają taką samą 
wartość dla oceny zdrowia, jak me dyczne statystyki 
zapadalności na określone choroby, czy inne kryteria 
epide miologiczne lub kliniczne (Wedderkopp et al., 2003; 
Bouchard i She pard, 1994).

Efekty regularnego podejmowania aktywności 
fizycznej ważne są w każdym wieku, szczególnie u osób 
starszych, gdyż umożliwiają zachowanie sprawności 
fizycznej. Jeśli aktywność fizyczna będzie się z wiekiem 
obniżać, to utrzymanie czy poprawa sprawności będzie 
krótkoterminowa. Długoterminową korzyścią płynącą 
z aktywności fizycznej jest więc wolniejszy spadek 
sprawności w stosunku do wieku (MacAuley, 2001). 

Do niedawna nie istniało narzędzie pomiarowe 
umożliwiające w bezpieczny i kompleksowy sposób 
ocenę sprawności fizycznej osób starszych. Istniejące 
narzędzia stosowane głównie w fizjoterapii (skale Katza, 
Latona, Bartela i Tinettiego) pomocne są głównie w 
ocenie możliwości wykonywania prostych czynności 
życia codziennego do planowania opieki pielęgniarskiej 
a nie usprawniania (Różańska-Kirschke i wsp., 2006). 
W  ostatnich latach opublikowany został Test Sprawności 

Fizycznej opracowany przez Robertę Rikli i Jessie Jones 
w Lifespan Welles Clinic w Kalifornia State University 
w Fullerton, zwany Fullerton Fitness Test lub Senior 
Fitness Test. Za pomocą 6 prób pozwala on ocenić takie 
parametry, jak: siła, elastyczność, koordynacja, czy też 
wytrzymałość.

Wskaźnik BMI (Body Mass Index), określany jako 
względna masa ciała lub wskaźnik Quetelleta II, jest 
obecnie jednym z najpopularniejszych wskaźników 
określających prawidłową masę ciała i stwierdzających 
nadwagę i otyłość (Prystupa T. i wsp., 2010). Istnieje 
wiele wyników badań wykazujących duży związek 
wartości wskaźnika BMI z zachorowalnością na wiele 
chorób (Botton, 2007; Janssen et al., 2002).

Normy BMI dla dorosłych nie ulegają zmianie wraz z 
wiekiem, mimo iż u większości osób z krajów rozwiniętych 
gospodarczo masa ciała często wzrasta wraz z wiekiem 
(James et al., 2001). Wyniki niektórych badań pokazują, 
że u starszych osób podwyższone BMI, przy odpowiednim 
poziomie aktywności fizycznej i sprawności fizycznej nie 
wykazuje negatywnego wpływu na funkcjonowanie układu 
krążeniowo oddechowego (Fleg et al., 2005). Istnieją także 
doniesienia o ochronnym działaniu zwiększonej ilości 
tkanki tłuszczowej i podwyższonego BMI u osób do-
rosłych. Zmniejszając ryzyko osteoporozy, lub zmniejszając 
śmiertelność w okresie powrotu do zdrowia po przebytych 
chorobach (Abala, 1996; Curtis et al., 2005). Największe 
znaczenie ma rodzaj otłuszczenia, który stwierdzamy na 
podstawie wskaźnika WHR a nie sam poziom wskaźnika 
BMI. Otyłość brzuszna wyraźnie zwiększa ryzyko 
zachorowania na choroby cywilizacyjne u dorosłych i 
starszych, bez względu na inne czynniki, czego nie można 
powiedzieć o wskaźniku BMI (Janssen et al., 2002).

W dzisiejszych czasach postępujący proces starzenia 
się demograficznego społeczeństwa, skutkuje potrzebą 
zainteresowania się problemami i potrzebami osób 
w podeszłym wieku. Efektem, czego jest utworzenie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uniwersytety te mają 
za zadanie włączyć osoby starsze do systemu kształcenia 
ustawicznego, pozwalają ludziom starszym aktualizować 
i poszerzać swoja wiedzę a także umożliwiają aktywne 
uczestniczenie w każdych procesach zachodzących 
wokół nich, aby zachować i zwiększyć ich sprawność 
intelektualną, psychiczną i fizyczną. 

W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
powstał już w 1975 roku utworzony przez prof. Halinę 
Szwarc w Warszawie. W chwili obecnej w Polsce 
funkcjonuje około 110 placówek z blisko 25 tys. 
słuchaczy. Trzeba również zauważyć, że liczba seniorów 
uczęszczających do ów placówek stale wzrasta.

Celem pracy jest ocena poziomu sprawności fizycznej 
i wybranych cech somatycznych kobiet po 60 roku życia.

Materiał i metody badawcze:
Badania przeprowadzono w 2010 roku u 80 kobiet w 

wieku od 60 do 70 lat przy średniej wieku 62 lata. Kobiety 
podzielono na dwie grupy badawcze po 40 osób. Pierwsza 
grupa pań uczęszczała na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego, 
podejmującego działania związane z animacją kulturową 
seniorów w sferze artystycznej, rekreacyjnej, zabawowej, 
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prozdrowotnej, rekreacyjno – turystycznej i sportowej. 
Dopełnieniem zajęć z szeroko pojętej aktywności 
fizycznej są wykłady i seminaria z zakresu filozofii, 
pedagogiki, gerontologii oraz nauk przyrodniczych. 
Seniorki podejmowały przez rok czasu regularną 
aktywność fizyczną w ramach programu „Babie lato”. 
Druga grupa pań uczęszczała na zajęcia do Akademii Sztuki 
Trzeciego Wieku (ASTW) we Wrocławiu. ASTW prowadzi 
działalność edukacyjną w zakresie szeroko pojętej kultury i 
sztuki, w szczególności sztuk plastycznych. Jest to placówka 
przeznaczona dla osób dorosłych, działająca od lutego 2005 
roku. Akademia oferuje słuchaczkom zajęcia artystyczne 
w zakresie: malarstwa, rysunku, tkaniny unikatowej, 
papieru czerpanego, rzeźby, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
decoupagu, pamiątkarstwa i fotografii. Większość kobiet 
obu grup, brała aktywny udział w życiu rodzinnym, 
społecznym i kulturowym. Reasumując, pierwsza 
grupa pań prócz zajęć teoretycznych, uczestniczyła w 
zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych 
natomiast, druga grupa kobiet wykonywała w placówce 
głównie prace manualne.

Wszystkie badania przeprowadzono w godzinach 
przedpołudniowych z zachowa niem tej samej kolejności 
oraz wykorzystaniem podobnych pomieszczeń. Dobrano 
również odpowiedni sprzęt, niezbędny do prawidłowego 
wykonania poszczególnych prób. Wykonano pomiary 
podstawowych cech somatycznych:

wysokości ciała (B – v) – mierzonej antropometrem z • 
dokładnością odczytu do 0,1cm,
masy ciała – mierzonej na wadze lekarskiej z • 
dokładnością odczytu do 0,1kg.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 
indywidualnych cech somatycznych obliczone zostały 
pro por cje wagowo -wzrostowe (Drozdowski, 2002):

Wskaźnik masy ciała 

BMI = 
[m] ciała  wysokość

[kg] ciała masa
2   

Przeprowadzono wywiad dotyczący: wieku, 
regularności i częstości uprawiania ćwiczeń sportowo-
rekreacyjnych w tygodniu, czasu, jaki badana poświęcała 
na aktywność fizyczną.

Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano 
specjalistyczny test dla osób starszych – Fullerton 
Functional Fitness Test (Rikli i Jonem, 2002). Test ten 
ma w założeniu – oceniać te wszystkie fizjologiczne 
właściwości, które wspierają i są konieczne do 
utrzymania niezależności i bezpiecznej codziennej 
aktywności (wydolność tlenowa, gibkość, siła, zwinność, 
dynamiczna równowaga). Wskaźnik masy ciała (BMI), 
który określa skład ciała, powinien być również tutaj 
uwzględniony, ponieważ jego wartość wskazuje na 
związek z niebezpieczeństwem pojawienia się chorób 
i dysfunkcji (tab.1). Test został oparty na najnowszych 
konstrukcjach teoretycznych i został sprawdzony pod 
względem trafności i rzetelności. 

Test składa się z sześciu prób motorycznych, których 
instrukcja wykonania została opisana poniżej (Osiński, 2002):

Przeprowadzone próby sprawności motorycznej 
są typowymi zadaniami ruchowymi, łatwymi do 

zastosowania w badaniach populacyjnych osób 
starszych, których wyniki są wykorzystywane do oceny 
predyspozycji i zdolności motorycznych przydatnych w 
życiu codziennym (Osiński, 2003).

Zostały one ukierunkowane na badanie przejawów 
poszczególnych komponentów sprawności motorycznej: 
siłowych, wytrzymałościowych, szybkościowych i 
gibkości.

Metody statystyczne opracowania danych 
W pracy zastosowano analizę statystyczną wyników 

badań. W analizie wykorzystano podstawowe statystki 
opisowe. Obliczono średnie arytmetyczne (x), odchylenie 
standardowe (SD). Związki między parametrami obliczone 
zostały za pomocą korelacji Pearsona. Do porównań 
wartości średnich między dwoma grupami wykorzystano 
test t-Studenta dla prób nieza leż nych.

Wyniki badań i ich omówienie
Analiza cech somatycznych
Średnia wartość wieku badanych kobiet z UTW AWF 

wynosi 62 lata, a średnia z ASTW wynosi nieco ponad 63 
lata. Różnice między grupami były istotne statystycznie 
(p=0,04). Obie grupy nie różniły się istotnie statystycznie 
pod względem wysokości ciała. Średnia wysokość ciała 
badanych z UTW AWF wynosi okolo163cm, a w  grupie 
z ASTW wynosi 162cm.

Średnia wartość masy ciała kobiet z UTW AWF 
wynosi niecałe 64 kg przy odchyleniu standardowym 
9,75, natomiast u seniorek z ASTW była bliska 69 kg przy 
odchyleniu standardowym 9,91. Różnice między grupami 
są istotne statystycznie (p=0,01).

Średnia wartość BMI kobiet z UTW AWF wynosi 
nieco ponad 24, przy odchyleniu standardowym 3,20, 
natomiast grupy ASTW przekraczała 26, przy odchyleniu 
standardowym 3,44. Różnice między grupami istotne 
statystycznie (p=0,004).

Wskaźnik masy ciała większości kobiet z AWF-u 
mieścił się w normie, 24% badanych miało nadwagę a 
8% przekroczyło poziom uznawany za otyłość (ryc. 1). W 
grupie z ASTW tylko 36% kobiet miało BMI w normie, aż 
56% badanych miało nadwagę i 8% było otyłych (ryc. 2).

Analiza aktywności fizycznej
Średnia wartość czasu podejmowanej aktywności 

fizycznej w ciągu tygodnia u badanych kobiet z UTW 
AWF wynosi 4,06 godziny, natomiast u seniorek z ASTW 
wynosi 3,34 godziny. Różnice między grupami były 
istotne statystycznie p=(0,03).

Jak można było zauważyć, większą aktywność 
fizyczną w tygodniu podejmowały badane z UTW przy 
AWF. Powyżej 3 h tygodniowo na aktywność fizyczną 
poświęcało czas 52,50% seniorek, do 3h – 42,50% a do 
2h – 5%. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja u kobiet z 
ASTW gdzie na tygodniową aktywność fizyczną trwającą 
powyżej 3 h poświęcało czas 35,5% seniorek, do 3 h – 
27,5% a do 2h – 37,50% (ryc. 3 i 4).

Analiza sprawności fizycznej 
Średnia wartość siły kończyn górnych w próbie 

zginania przedramienia wynosi ponad 18 powtórzeń u 
seniorek z UTW AWF, a u seniorek z ASTW wartość ta 
nieco ponad 17 powtórzeń, są różnice ale  nie istotne. 
Wartość siły kończyn dolnych w próbie wstawanie z 
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Tab. 1 Klasyfikacja nadwagi i otyłości wg Body Mass Index (BMI)

Kategoria Wartość BMI
Niedowaga Mniej niż 18,5
Norma 18,5 – 24,9
Nadwaga 25,0 – 29,9
Otyłość I-go stopnia 30,0 – 34,9
Otyłość II-go stopnia 35,0 – 39,9
Otyłość III-go stopnia Więcej niż 40

Ryc. 2 Rozkład procentowy poziomu BMI w grupie kobiet z ASTW

Ryc. 1 Rozkład procentowy poziomu BMI w grupie kobiet z UTW przy AWF

24%  

BMI  
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8%  

36%  



141

2012

05

Ryc. 4. Rozkład procentowy deklarowanej tygodniowej aktywności fizycznej w grupie ASTW

Ryc. 3. Rozkład procentowy deklarowanej tygodniowej aktywności fizycznej w grupie UTW z AWF

Tab. 2.  Związki parametrów sprawnościowych z  aktywnością fizyczną, BMI i wiekiem seniorek z UTW AWF

Cecha Aktywność fizyczna BMI wiek

BMI -0,56 -  0,11
aktywność fizyczna - -0,56  0,07
siła górnej części ciała  0,18 -0,09  0,00
siła dolnej części ciała  0,35 -0,28 -0,15
gibkość górnej części ciała -0,14  0,25  0,01
gibkość dolnej części ciała -0,21  0,19 -0,08
koordynacja -0,11 -0,02 -0,04
wytrzymałość  0,41 -0,35  0,11

52,50%  

aktywność fizyczna  

5%  

42,50%  

do 2 h         do 3 h           powyżej 3h  

35%  

aktywność fizyczna  

27,50%  

37,50%  

do 2 h         do 3 h           powyżej 3h  
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Tab. 3 Związki parametrów sprawnościowych z aktywnością fizyczną, BMI i wiekiem seniorek z ASTW

Cecha Aktywność fizyczna BMI wiek
BMI -0,20 -  0,14
aktywność fizyczna - -0,20 -0,30
siła górnej części ciała  0,10 -0,11 -0,11
siła dolnej części ciała  0,18 -0,17 -0,25
gibkość górnej części ciała -0,07  0,17  0,20
gibkość dolnej części ciała -0,08  0,06  0,23
koordynacja -0,26  0,11  0,22
wytrzymałość  0,20 -0,20 -0,20

Tab. 4 Związki parametrów sprawnościowych seniorek z UTW przy AWF
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siła górnej części  ciała

siła dolnej części  ciała 0,76

gibkość górnej części ciała 0,03 0,21

gibkość dolnej części ciała -0,14 -0,16 0,45

koordynacja -0,67 -0,58 -0,39 0,17

wytrzymałość 0,63 0,61 -0,02 -0,32 -0,43

Tab. 5 Związki parametrów sprawnościowych seniorek z ASTW
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siła górnej części ciała

siła dolnej części ciała 0,74

gibkość górnej części ciała -0,51 -0,47

gibkość dolnej części ciała -0,47 -0,52 0,58

koordynacja -0,56 -0,65 0,16 0,39

wytrzymałość 0,61 0,73 -0,36 -0,36 -0,57

Tab. 6 Zestawienie procentowe obu grup kobiet kwalifikujących się  
do norm określonych przez twórców Fullerton Functional Fitness Test

  Nazwa              
próby

Badana grupa

Zginanie 
przedramion

Wstawanie z 
krzesła

Drapanie się 
po plecach

Usiądź na 
krześle 

i dosięgnij
Wstań i idź 6-minutowy 

marsz

UTW – AWF 100% 100% 67,5% 92,5% 90% 70%

ASTW 97,5% 97,5% 75% 87,5% 85% 25%
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krzesła wynosi średnio 21,9 powtórzeń u kobiet z UTW 
AWF. Z kolei u seniorek z ASTW wartość ta wynosi 
21,63 powtórzeń. Średnia wartość gibkości dolnej części 
ciała u badanych z UTW AWF stanowi  0,6cm, a u kobiet 
z ASTW 1,28cm. Wartości tych parametrów do siebie 
bardzo zbliżone. Obie grupy kobiet nie różniły się istotnie 
statystycznie pod względem koordynacji w próbie 
wstań i idź. Natomiast średnia wartość wytrzymałości u 
kobiet z UTW AWF wynosi 574m. a u kobiet z ASTW 
parametry tej wartości stanowią 449m., różnice te istotne 
statystycznie (p=0,000).

Z badań wynika, że wiek u seniorek z UTW AWF 
wprawie nie wykazuje wpływu na poziom predyspozycji 
i zdolności motorycznych. Największe związki zaistniały 
między poziomem aktywności fizycznej a BMI badanych 
kobiet przedstawia tabela 2.

W grupie badanych  seniorek z ASTW  poziom 
predyspozycji i zdolności motorycznych okazał się nieco 
niższym od seniorek z AWF. Charakterystykę związków 
parametrów sprawnościowych z  aktywnością fizyczną, 
BMI i wiekiem seniorek z AST Wrocław przedstawia 
tabela 3.

Poziom wytrzymałości w grupie UTW AWF 
określono jako wysoki, co ma związek z siłą zarówno 
dolnej jak i górnej części ciała. Nieco mniejszy z 
poziomem koordynacji i gibkości dolnej części ciała. 
Zauważyć można było także obniżoną sprawność siły 
kończyn górnych z dolnymi. Wyraźnie zauważalne 
związki poziomu koordynacji ze zdolnościami siłowymi i 
gibkością dolnej części ciała (tab. 4).

Poziom wytrzymałości seniorek z ASTW jest dobry, 
co wskazuje na dobrą silę górnej i dolnej części ciała oraz 
koordynacji. Nieco mniejszy poziom gibkości górnej 
i dolnej części ciała. Zaobserwowano również dobrą 
siłę kończyn górnych z dolnymi oraz nieco niższą, ale 
wyraźną, gibkość obu części ciała. Zauważalnym był 
również związek gibkości górnej i dolnej części ciała 
z siłą górnej i dolnej części ciała. Oraz wysoki poziom 
koordynacji ze zdolnościami siłowymi i gibkością dolnej 
części ciała (tab.5).

Większość badanych kobiet z obu grup zakwalifikowała 
się do norm ustalonych dla seniorek w poszczególnych 
próbach, z wyjątkiem 6-minutowego testu korytarzowego, 
gdzie kobiety z ASTW w większości nie zmieściły się w 
normie. Badane kobiety najlepiej wypadły pod względem 
siły kończyn górnych i dolnych. Wszystkie badane 
seniorki z UTW AWF uzyskały wyniki powyżej dolnej 
granicy normy (tab. 6).

Dyskusja
Dane demograficzne ukazują stale postępujący proces 

ogólnego starzenia się społeczeństwa. Wzrost odsetka 
osób w ostatnich latach, które przekroczyły 60-ty rok 
życia spowodował zwiększone zainteresowanie środowisk 
naukowych problemami ludzi starszych. Występujący 
wraz z wiekiem proces inwolucji powoduje deficyty w 
kondycji biologicznej każdego osobnika. W jej wyniku 
następują ubytki zarówno w sferze morfologii (m.in. 
spadek masy mięśniowej, ubytki wody w organizmie, 
wzrost zagrożenia osteoporozą), jak również funkcji 
(obniżenie siły mięśniowej, spadek poczucia równowagi, 

wydłużenie czasu reakcji). Konsekwencją procesów 
inwolucyjnych jest znaczne pogorszenie sprawności 
fizycznej, która jest podstawowym czynnikiem 
warunkującym jakość życia osób w wieku starszym. Jest 
ona nawet ważniejsza w starszej populacji, gdyż umożliwia 
uporanie się z wyzwaniami życia codziennego. Testem 
oceniającym kompleksowo to zagadnienie jest Fullerton 
Functional Fitness Test (FFFT), opracowany w USA 
przez Rikli i Jonem(2002). FFFT dostarcza narzędzi do 
oceny kluczowych parametrów dla sprawności fizycznej 
osób w podeszłym wieku.

Sprawność fizyczna jest podstawowym czynnikiem 
warunkującym jakość życia osób starszych. Obniżenie 
się sprawności i wydolności fizycznej z wiekiem jest 
zjawiskiem fizjologicznym i nieuchronnym. Jednakże 
u poszczególnych osób przebiega z różnym tempem 
i nasileniem. Wiek, płeć, środowisko życia, wykształcenie 
i wiele innych czynników może wpływać na sprawność 
fizyczną (Sallis J. F.,1992, Ignasiak, 2009).

Kondycję biologiczną człowieka określa wiele 
parametrów a wśród nich wysokość i masa ciała oraz 
wskaźnik względnej masy ciała BMI.

Otrzymane wyniki masy ciała, wysokości ciała oraz 
BMI u seniorek z UTW AWF oraz z ASTW w porównaniu 
do wyników badań Ignasiak Z., przeprowadzonych u kobiet 
z Domów Pomocy Społecznej (DPS) oraz Sanatoriów 
„Zameczek” i „Polonia” w Kudowie Zdrój różniły się 
nieznacznie (Ignasiak, 2009). Średnia arytmetyczna 
masy ciała badanych kobiet z ASTW była porównywalna 
do masy ciała mieszkanek DPS oraz niższa średnio 
o 6,14 kg od pacjentek Sanatoriów. Duża aktywność 
fizyczna, udział w zorganizowanych zajęciach sportowo-
rekreacyjnych a także świadomość wpływu masy ciała na 
zdrowie spowodowała, że seniorki z UTW AWF potrafiły 
utrzymać swoją masę ciała na odpowiednim poziomie. 
Niestety nie można było tego odnieść do pozostałych 
grup badanych kobiet.

 Średnie wartości wskaźnika BMI grup UTW AWF i 
ASTW były niższe od grup z DPS i Sanatoriów. Seniorki 
z UTW AWF uzyskując średni wynik wskaźnika BMI 
(24,03) mieściły się w normie, natomiast kobiety, z 
ASTW przy średniej wartości wskaźnika BMI ponad 
26 charakteryzowały się niewielką nadwagą. Jednakże 
badane z DPS i Sanatoriów wykazywały znaczną 
nadwagę. Średnie niższe wartości BMI grup AWF 
i ASTW można było wytłumaczyć tym, iż były to 
osoby samodzielne, podejmujące regularną aktywność 
fizyczną, uczestniczące w wielu rekreacyjno-sportowych 
zajęciach organizowanych przez placówki, do których 
uczęszczały. Prowadzenie aktywnego trybu życia przez 
seniorki przekładało się na wyższy wydatek energetyczny 
w ciągu dnia, który nie powodował odkładania się 
tkanki tłuszczowej. Obie grupy słuchaczek z UTW 
charakteryzowały się podwyższonym wskaźnikiem BMI 
w porównaniu do seniorek z UTW AWF i ASTW. Średnia 
wartość BMI w grupie aktywnej wynosiła 26,76 a w 
grupie nieaktywnej 27,38. Biorąc pod uwagę ilość godzin 
poświęcanych na aktywność fizyczną w tygodniu seniorki 
z UTW AWF i ASTW wypadały lepiej w porównaniu do 
wyników kobiet badanych przez Dudę (Duda, 2008). 
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Średnia ilość godzin tygodniowej aktywności fizycznej 
u seniorek z UTW AWF wynosiła 4 h a u studentek z 
ASTW niecałe 3,5 h. W odniesieniu do wyników pracy 
Dudy, zbadane kobiety poświęcały na aktywność fizyczną 
3 h tygodniowo.

W pierwszej próbie „zginanie przedramienia” (Arm 
Curl) testu Fullertona kobiety z grupy UTW AWF oraz 
ASTW osiągnęły średnio lepszy wynik od kobiet z 
Sanatoriów oraz z DPS (Ignasiak, 2009). Porównując 
wyniki do norm twórców testu, zauważyć można, iż 
kobiety z grup UTW AWF oraz ASTW znajdowały się 
w górnej granicy normy. W porównaniu do wyników 
pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu 
(Grześkowiak, 2009), które uzyskały średnio 10 powtórzeń 
i nie mieściły się w normie, kobiety z UTW AWF i 
ASTW osiągnęły znacznie lepsze rezultaty. Seniorki 
z grup UTW AWF oraz ASTW plasowały się również 
wyżej pod względem wyników próby w odniesieniu do 
pensjonariuszek dziennych Domów Pomocy Społecznej 
w USA, które wykonały średnio 14 powtórzeń i mieściły 
się w normie.

Podobne wnioski obserwowano w próbie oceniającej 
siłę kończyn dolnych. Korzystniejsze rezultaty uzyskały 
badane seniorki z grup UTW AWF oraz ASTW, których 
średni wynik wynosił 21 powtórzeń. Z kolei kobiety z 
DPS wykonały średnio 12 powtórzeń, znacznie gorszy 
wynik osiągnęły pacjentki Sanatoriów uzyskując średnio 
8 powtórzeń a tym samym nie zmieściły się w normie. 
Podobnie wyglądała sytuacja z pensjonariuszkami 
DPS w Poznaniu (Grześkowiak, 2009), które wykonały 
średnio 9 powtórzeń. Natomiast pensjonariuszki DPS 
z USA uzyskały średnio 12 powtórzeń, mieszcząc się w 
normie. Nieco lepsze wyniki uzyskały kobiety badane 
przez Zielińskiego w 2005 roku (Zieliński, 2005), które 
zdołały zmieścić się w normie. Osiągnięcie tak dobrych 
rezultatów w próbie wstawanie z krzesła, przez kobiety 
z UTW AWF oraz ASTW tłumaczyć można było tym, iż 
były to osoby bardzo aktywne, podejmujące regularnie 
wysiłek fizyczny przejawiający się udziałem w różnego 
rodzaju zajęciach rekreacyjno-sportowych. Większość 
kobiet w omawianych grupach zdołało wykonać 
poprawnie próby oceniające siłę górnej i dolnej części 
ciała uzyskując zadawalające wyniki. Jednakże z wiekiem 
znacznie pogarszała się siła szczególnie przy niedoborze 
aktywności fizycznej z zastosowaniem treningu 
oporowego. Wśród kobiet z Irlandii Północnej w wieku 
powyżej 55 lat u ok.10% siła kończyny górnej była już tak 
mała, że nie potrafiły one podnieść ciężaru równego 20% 
ich masy ciała. Malała również siła kończyn dolnych. 
Zaobserwowano, że 60 %kobiet w wieku od 55 lat do 
74 lat nie było w stanie utrzymać masy ciała w pozycji 
stojącej (MacAuley, 2001).

W próbie oceniającej gibkość górnej części ciała kobiety 
z UTW AWF oraz z ASTW uzyskały zbliżone wyniki 
średniej arytmetycznej do grupy badanych z Sanatoriów. 
Gorsze wyniki, nie pozwalające na zmieszczenie się w 
normie uzyskały pensjonariuszki z DPS z Wrocławia oraz 
z Poznania. Seniorki z UTW AWF oraz z ASTW wypadły 
gorzej jedynie na tle pensjonariuszek DPS z USA, których 
średni wynik wynosił -1,9cm.

W ocenie gibkości dolnej części ciała najlepsze 
rezultaty osiągnęły kobiety z UTW AWF oraz 
pensjonariuszki z USA. Wyniki uzyskane przez obie 
grupy, pozwoliły im na zakwalifikowanie się do normy. 
Wartości średniej arytmetycznej w próbie skłonu do 
palców stopy u seniorek z ASTW wyniosły-1,28 cm, u 
pacjentek z Sanatoriów-1,10cm a u pensjonariuszek z 
DPS z Poznania -1,6cm. Można zaobserwować, iż były 
to wyniki bardzo do siebie zbliżone, niestety pozostające 
poza przyjętymi normami. Najgorsze rezultaty w tej 
próbie odniosły pensjonariuszki z DPS z Wrocławia oraz 
kobiety badane przez Zielińskiego w 2005 roku, które 
również uplasowały się poza normą. Jak nam wiadomo 
gibkość zależy od zachowania odpowiedniej ruchomości 
w stawach. Na ograniczenie ruchomości miały wpływ 
zmiany degeneracyjne stawów, które nasilały się w 
przypadku małej aktywności fizycznej i wyeliminowaniu 
niektórych ruchów. Utrzymanie elastyczności mięśni i 
pełnego zakresu ruchomości stawów wymagało, bowiem 
systematycznych ćwiczeń (Borowiak, 2004).

W próbie oceniającej koordynację i równowagę 
dynamiczną seniorki z UTW AWF oraz z ASTW uzyskały 
niemalże takie same wyniki. Kobiety obu grup wykonały 
próbę w średnio ponad 5,5 s a tym samym zmieściły się w 
normie. Podobnie wyglądała sytuacja u pensjonariuszek 
DPS w USA, których średni wynik pozwolił na 
zmieszczenie się w górnej granicy normy. Nieco gorzej i 
niestety poza normą, uplasowała się grupa kobiet badana 
przez Zielińskiego oraz pacjentki sanatoriów (Ignasiak i 
wsp. 2009). Na tle powyższych danych, pensjonariuszki 
DPS wypadły znacznie gorzej. Jak można było zauważyć 
był to wynik dwukrotnie gorszy od pacjentek z Sanatoriów. 
Podobne wyniki zaobserwowano u kobiet DPS z Poznania, 
których wartość średniej arytmetycznej wynosiła 12,5 s. 
Bardzo dobre rezultaty, które osiągnęły seniorki z UTW 
AWF i z ASTW w porównaniu do pozostałych grup można 
tłumaczyć tym, że były to osoby aktywne, samodzielne, 
zachowujące należytą masę ciała a także nieco młodsze od 
pozostałych badanych. Wykonanie próby „wstań i idź” nie 
stanowiło dla tych kobiet większego problemu. Niestety 
pensjonariuszki z DPS były zazwyczaj mało samodzielne 
a wręcz niekiedy zależne od pomocy osób drugich i 
trzecich. Ponadto kobiety zamieszkujące DPS prowadziły 
mniej aktywny tryb życia w porównaniu do rówieśniczek 
mieszkających samodzielnie. Kolejnym czynnikiem, który 
spowodował uzyskanie takich rezultatów były starszy 
wiek pensjonariuszek, który wpływał na czas reakcji a 
także w istotny sposób ograniczał ich aktywność ruchową 
i wydatek energetyczny. Jak widać próba okazała się dla 
nich niezmiernie trudnym zadaniem.

Zachodzące z wiekiem pogorszenie koordynacji 
i równowagi zagraża zdrowiu i życiu, gdyż często 
jest przyczyną upadków domowych i wypadków 
komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że statystycznie 
1/3 osób po 65 roku życia doznaje jeden raz w roku upadku, 
w liczbach bezwzględnych w 2010 roku ten problem 
stanie się udziałem około 1,72mln osób. Z tej liczby 120 
tys. dozna złamania, którego konsekwencją dla, około 25 
tys. osób będzie zgon, a dla 48 tys. osób – niezdolność 
do samodzielnego poruszania się po upadku (Skalska, 
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2003). Próba „ wstań i idź”, której zadaniem była ocena 
złożonej koordynacji fizycznej służyła również do oceny 
ryzyka upadków u osób starszych. Osoby, które wykonały 
próbę w czasie krótszym niż 9,3s nie znajdowały się w 
grupie ryzyka, w czasie pomiędzy 9,3 a 21,7s zostały 
zakwalifikowane do grupy ryzyka upadków, natomiast 
pokonanie dystansu powyżej 21,7s powodowało 
przypisanie osób do grupy wysokiego ryzyka upadków 
(Grześkowiak, 2008). Jak można było zauważyć seniorki 
z UTW AWF oraz z ASTW wykonały próbę w czasie 
znacznie krótszym niż 9,3 s a tym samym nie znalazły 
się w grupie ryzyka upadków. W porównaniu do badań 
Grześkowiaka, w których ponad 62% pensjonariuszek 
DPS z Poznania uzyskało wynik 9s a tym znalazły 
się w grupie bez ryzyka upadków. Jednakże 15,63% 
pensjonariuszek miało podwyższony poziom ryzyka 
upadków poprzez osiągnięcie wyniku 13s. Ostatnia 
grupa obejmująca 21,88% kobiet znalazła się w grupie 
wysokiego ryzyka upadków. Na tle pensjonariuszek z 
Poznania, seniorki z UTW AWF oraz z ASTW osiągnęły 
bardzo dobry wynik, gdyż wszystkie zakwalifikowały 
się do grupy bez ryzyka upadków. Badane mogły się 
pochwalić tak dobrym rezultatem dzięki podejmowaniu 
regularnej aktywności fizycznej, która przekłada się na 
sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Ostatnia próba oceniająca wytrzymałość krążeniowo-
oddechową była dla badanych najtrudniejszym zadaniem. 
Przejście jak najdłuższego dystansu w ciągu sześciu 
minut, szybkim marszem sprawiło większości kobiet, 
nielada trudność. Prawidłowe wykonanie próby, 
wymagało od seniorek w miarę dobrej kondycji i 
zaangażowania. Jednak test ten był jednym z najlepszych 
nielaboratoryjnych narzędzi badawczych i tym samym 
najbardziej popularnych. Nie wymagał zastosowania 
specjalistycznego sprzętu czy wykwalifikowanej kadry 
badawczej. Pozwalał ocenić sprawność układów krążenia 
i oddychania, wykazując wysokie związki z wydolnością, 
stanem zdrowia, poziomem BMI, ciśnieniem krwi i 
wieloma innymi parametrami (Enright, 2003; McNamara, 
2003). Jak można było zaobserwować kobiety z UTW 
AWF uzyskały średni wynik 574 m, dzięki czemu mieściły 
się w przedziale norm opracowanych przez twórców testu. 
Grupa badanych kobiet z ASTW uzyskała średnio 449 m, 
wynik ten niestety odbiegał od normy. 

Osoby zdrowe i podejmujące regularnie aktywność 
fizyczną były w stanie osiągnąć lepszy wynik. Za 
uzyskanie lepszych rezultatów w próbie przez grupę 
UTW AWF zapewne odpowiadała duża aktywność 
fizyczna, którą charakteryzowały się kobiety. Seniorki 
systematycznie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach 
zorganizowanych z kultury fizycznej (np. trening 
zdrowotny, gimnastyka lecznicza, taniec, tai-chi, szkoła 
pleców, pływanie) a także w czasie wolnym uprawiały 
indywidualnie różne formy rekreacji (jazda na rowerze, 
nordic walking, spacery, fitness). Większość zajęć, 
w których uczestniczyły seniorki miała charakter 
aerobowy, ale i nie brakowało w nich ćwiczeń siłowych 
oraz gibkościowych. Przekładało się to na odpowiednią 
wytrzymałość tlenową oraz na siłę osób starszych. Poza 
tym regularna aktywność fizyczna przyczyniała się 

do dużego wydatku energetycznego w ciągu dnia, nie 
pozwalając na odkładanie się zbędnej tkanki tłuszczowej. 
Seniorki z UTW AWF prawdopodobnie dzięki zachowaniu 
masy ciała na odpowiednim poziomie były w stanie 
przejść w ciągu sześciu minut dłuższy dystans. Niestety 
badane kobiety z grupy ASTW uczęszczając do swojej 
placówki, brały udział jedynie w zajęciach manualnych, 
m.in. malarstwo, grafika, szydełkowanie itd. Większość 
ich czasu stanowił sedenteryjny tryb życia. Jednakże nie 
można było pominąć tego, że kobiety w wolnym czasie 
podejmowały pewną aktywność fizyczną, która niestety 
odbywała się rzadziej i była na niższym poziomie niż 
u seniorek z UTW AWF. Wymienione powyżej elementy 
przekładają się zapewne na podwyższony wskaźnik BMI 
u badanych z ASTW. Nadwaga oraz otyłość występująca 
u tych kobiet mogła spowodować, to że niektóre próby 
z baterii testu, Fullertona wypadły znacznie gorzej niż u 
seniorek z UTW AWF. Brak odpowiedniej wytrzymałości 
tlenowej nie pozwolił badanym kobietom z ASTW 
na przejście odpowiednio długiego dystansu w próbie 
6 minutowego testu korytarzowego.

Wyniki wszystkich prób motorycznych były 
nieznacznie lepsze w grupie kobiet z UTW AWF. Różnica 
istotna statystycznie dotyczyła wyłącznie wieku, masy 
ciała, BMI, aktywności fizycznej oraz wytrzymałości. 
Wyniki uzyskane w badaniach własnych odniesiono do 
norm opracowanych przez autorów testu dla społeczeństwa 
amerykańskiego. Porównując średnie arytmetyczne 
wszystkich prób kobiet z UTW AWF do norm dla populacji 
amerykańskiej można  było stwierdzić, że normy okazały 
się odpowiednie. Seniorki w każdej próbie zdołały 
zmieścić się w zakresie należnej normy sprawności 
fizycznej. Podobne wnioski można było odnieść do kobiet 
z, ASTW, które większość prób wykonały w sposób 
zadawalający i umożliwiający zakwalifikowanie się do 
norm. Jedynie próba oceniająca wytrzymałość tlenową, 
okazała się zbyt trudna i nie pozwoliła seniorkom na 
zmieszczenie się w normie. Na tle badanych z UTW AWF 
oraz z ASTW, pensjonariuszki DPS i pacjentki Sanatoriów 
wypadły znacznie gorzej pod względem poszczególnych 
prób. Dla mieszkanek DPS zakres norm sprawności 
fizycznej okazał się zbyt wysoki a w przypadku czterech 
prób również grupa kobiet przebywających w sanatorium 
nie osiągnęła przewidzianych wyników. Tłumaczyć 
można to tym, iż wymienione wyżej osoby były nieco 
starsze, mało aktywne a niekiedy mało samodzielne oraz 
miały niski poziom świadomości o wpływie aktywności 
fizycznej na stan zdrowia. Seniorki z grup: UTW AWF 
oraz z ASTW charakteryzowały się zupełnie odmienną 
postawą. Sam fakt przynależności tych kobiet do placówek 
świadczył o tym, że były one aktywne życiowo i nie bały 
się podejmowania nowych wyzwań. Uczestnictwo w 
prowadzonych przez te placówki wykładach, powodował 
wzrost świadomości seniorek na temat wpływu różnych 
czynników na stan zdrowia. Z tego powodu nie powinno 
dziwić uzyskanie przez grupy UTW AWF oraz ASTW tak 
dobrych wyników w teście Fullerton. Na tej podstawie 
można było ogólnie wnioskować, że badane kobiety z obu 
grup cechowała odpowiednia sprawność fizyczna, którą 
powinny utrzymywać na takim poziomie oraz zadbać o 
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poprawę tych wyników, które odbiegały nieco od norm. 
Niestety większość osób w podeszłym wieku w Polsce 
charakteryzuje niski poziom aktywności. Wynikać to 
może z niskiej świadomości zdrowotnej ludzi starszych 
dotyczącej aktywności fizycznej. Szczególnie problem 
ten dotyczy ludzi po 70 roku życia, ponieważ 80% z nich 
nie widzi wskazań i potrzeb rehabilitacji (Osiński W., 
2003, Drozdowski Z., 2002). 

Ocena sprawności fizycznej daje możliwość 
opracowania odpowiedniego programu aktywności 
fizycznej, która może spowalniać procesy starzenia się 
oraz wydłużyć okres niezależności i samodzielności osób 
starszych (Sallis J. F., 1992).  

Zastosowanie Senior Fitness Testu umożliwia ocenę 
stopnia sprawności fizycznej pojmowanej jako zespół 
cech u osób starszych. Dobrym pomysłem wydaje się 
wprowadzenie testu do codziennej pracy w ośrodkach 
rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz w zaplanowanym 
i zorganizowanym usprawnianiu grup starszych osób. 

Test daje możliwość planowania, prowadzenia i kontroli 
efektów zastosowanej aktywności fizycznej. Ponadto 
test pozwala na szybkie i łatwe przedstawienie wyników 
pracy badanemu, co jest bardzo ważnym elementem 
usprawniania. Współpraca i świadomość pozytywnych 
zmian są jednym z podstawowych czynników 
motywujących do dalszej pracy. 

Wnioski
Poziom sprawności fizycznej u większości badanych 

kobiet w obu grupach znajdował się w normie, jedynym 
wyjątkiem był poziom wytrzymałości krążeniowo-
oddechowej w grupie ASTW gdzie zaledwie 25% 
badanych przekroczyło minima.

Seniorki z AWF charakteryzowały się wyższym 
poziomem sprawności fizycznej w porównaniu do grupy 
badanych kobiet z ASTW, z wyjątkiem gibkości górnej 
części ciała.
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Diagnostyka i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach  
kompleksu przednio-przyśrodkowego stawu kolanowego

Pawel Radziyevsky 1,2, Agnieszka Malinowska 3, Monika Marciniak 3, Daniel Demkiewicz 3, Mariya Radziyevska 1,2
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Annotation:
Radziyevsky Pawel, Malinowska 
Agnieszka, Marciniak Monika, 
Demkiewicz Daniel, Radziyevska 
Mariya. Diagnosis and function 
physiotherapy damage to the front-
medial ligamentous complex knee. 
Careful examination, medical history 
and evaluation of the functional state 
of the knee make it relatively easy to 
differentiate the structures affected 
by injury or disease. This, in turn, 
allows the development of optimal 
rehabilitation plan for each patient. 
The aim of this study was to provide 
a diagnostic algorithm to determine 
the anterior-medial lesions of the 
ligamentous complex of excluding 
pathology related structures of the 
knee. Diagnosis of damage in the 
knee immediately after injury is 
simple and gives reliable results. 
Extended diagnostic evaluation is 
a complex medical manipulation 
and requires anesthesia. Personal 
interview with the patient helps to 
illustrate the mechanism of injury 
and to determine the direction of 
manual palpation in diagnostic tests. 
On the basis of a correct diagnosis 
of conduct emergency rehabilitation 
program helps to quickly restore 
muscle strength, joint stability, 
improve muscle coordination and 
proprioception in the injured joint.

Радзієвський Павло, Малиновська 
Агнешка, Марциняк Моніка, Дем-
кевіч Даніель, Радзієвська Марія. 
Діагностика і функціональна фізіоте-
рапія при пошкодженнях передньо-
медіального зв’язкового комплексу 
колінного суглобу. Ретельне вивчення, 
анамнез і оцінка функціонального стану 
колінного суглоба дозволяє порівняно 
легко диференціювати структури по-
страждалі в результаті травми або за-
хворювання. Це в свою чергу, дозволяє 
розробити оптимальний план реабіліта-
ції для кожного пацієнта. Метою даного 
дослідження було представити діагнос-
тичний алгоритм визначення пошко-
джень передньо-медіальної зв'язкового 
комплексу виключаючи патології суміж-
них структур коліна. Діагностика ушко-
джень в коліні відразу після травми про-
ста і дає надійні результати. Розширена 
діагностична оцінка є складною лікар-
ської маніпуляцією і вимагає анестезії. 
Особисте інтерв'ю з пацієнтом дозво-
ляє проілюструвати механізм травми і 
дозволяє визначити напрям пальпації 
в мануальних діагностичних тестах. На 
підставі правильної термінової діагнос-
тики проведення програми реабілітації 
допомагає швидко відновити м'язову 
силу, стабільність суглоба, поліпшити 
м'язову координацію і проприоцепцию 
в області пошкодженого суглоба.

Радзиевский Павел, Малиновска Агнеш-
ка, Марциняк Моника, Демкевич Дани-
ель, Радзиевская Мария. Диагностика и 
функциональная физиотерапия при по-
вреждениях передньо-медиального свя-
зочного комплекса коленного сустава. 
Тщательное изучение, анамнез и оценка 
функционального состояния коленного су-
става позволяет сравнительно легко диф-
ференцировать структуры пострадавшие в 
результате травмы или заболевания. Это в 
свою очередь, позволяет разработать опти-
мальный план реабилитации для каждого 
пациента. Целью данного исследования 
было представить диагностический алго-
ритм определения повреждений передне-
медиальной связочного комплекса, исклю-
чая патологии смежных структур колена. 
Диагностика повреждений в колене сразу 
после травмы проста и дает надежные ре-
зультаты. Расширенная диагностическая 
оценка является сложной врачебной ма-
нипуляцией и требует анестезии. Личное 
интервью с пациентом позволяет проил-
люстрировать механизм травмы и позво-
ляет определить направление  пальпации 
в мануальных диагностических тестах. На 
основании правильной срочной диагности-
ки проведение программы реабилитации 
помогает быстро восстановить мышечную 
силу, стабильность сустава, улучшить мы-
шечную координацию и проприоцепцию в 
области поврежденного сустава.

Key words:
knee, diagnosis, complex, 
rehabilitation, program.

колінний, суглоб, діагностика, 
зв’язковий, комплекс, реабілітація, 
програма.

коленный, сустав, диагностика, 
связочный, комплекс, реабилитация, про-
грамма. 

Wstęp. 1

W niniejszym artykule przedstawiono definicję, 
zasady diagnostyki patologii kompleksu przednio – 
przyśrodkowego w stawie kolanowym w fazie ostrej i 
podostrej oraz podano przykładowe metody postępowania 
usprawniającego z wykorzystaniem ogólnej wiedzy z 
zakresu fizjoterapii. Uwzględniono struktury pasywne jak 
i kurczliwe stawu kolanowego. A także takie patologie 
takie jak: niestabilność stawu kolanowego, zwapnienie 
MCL, uszkodzenie lub zerwanie ACL, jak również 
fizjoterapię przedoperacyjną jak i pooperacyjną.

Celem pracy było przedstawienie algorytmu 
postępowania diagnostycznego przy uszkodzeniu kompleksu 
przednio-przyśrodkowego z wyeliminowaniem patologii 
sąsiadujących struktur stawu kolanowego. Zobrazowanie, 
jak ważne jest przeprowadzenie i postawienie dokładnej 
diagnozy celem trafnego postępowania i bardzo dobrych 
wyników w usprawnianiu pacjenta.

Prezentacja wyników analizy własnej. 
OSOBLIWOŚCI STRUKTURY ANATOMICZNEJ 

STAWU KOLANOWEGO
Staw kolanowy łączy udo z golenią, umiejscowiony 

jest na przedłużeniu dwóch długich kości ludzkiego 

© Pawel Radziyevsky, Agnieszka Malinowska, Monika  
 Marciniak, Daniel Demkiewicz, Mariya Radziyevska, 2012

ustroju: kości udowej i kości piszczelowej [1, 5, 6, 
16]. Stanowią go: staw piszczelowo-udowy, który przy 
pomocy parzystych łąkotek dzieli się na dwa piętra, staw 
rzepkowo-udowy oraz staw piszczelowo-strzałkowy 
bliższy. Brak zgodności między okrągłymi kłykciami kości 
udowej, a płaskimi powierzchniami stawowymi piszczeli 
powoduje, że staw piszczelowo-udowy, aby zapobiegać 
zwichnięciu, musi być stabilizowany strukturami tkanek 
miękkich. Różne więzadła, torebka stawu kolanowego i 
łąkotki działają jako statyczne stabilizatory – struktury 
pasywne, kontrolując ruch w stawie kolanowych, w 
czym pomagają też otaczające mięśnie, które działają jak 
dynamiczne stabilizatory – struktury kurczliwe [10].

Do struktur pasywnych, statycznych, czy też biernych 
stabilizatorów stawu kolanowego zaliczamy: 

torebka stawowa – właściwą torebkę tworzy błona • 
maziowa, gdyż błona włóknista znajduje się tylko z 
tyłu (wzmacniana przez ścięgna m. brzuchatego łydki, 
półbłoniastego, podkolanowego) i po bokach stawu, a 
z przodu zastępuje ją ścięgno mięśnia czworogłowego 
uda, w które jako trzeszczka włączona jest rzepka, od jej 
wierzchołka odchodzi mocne więzadło rzepki kończące 
się na guzowatości piszczeli. W przedniej części stawu 
znajduje się ciało tłuszczowe podrzepkowe, które tworzy 
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fałdy skrzydłowe oraz fałd maziowy podrzepkowy. 
Torebkę po obu stronach wzmacniają troczki rzepki 
przyśrodkowy i boczny. Przyśrodkową ścianę torebki 
wzmacnia MCL, zaś stronę boczną zabezpiecza LCL;
więzadło poboczne przyśrodkowe – piszczelowe – MCL;• 
więzadło poboczne boczne – strzałkowe – LCL;• 
więzadło krzyżowe przednie – ACL;• 
więzadło krzyżowe tylne – PCL;• 
tylne więzadło skośne;• 
więzadło podkolanowe łukowate;• 
ścięgna gęsiej stopy;• 
łąkotki: przyśrodkowa i boczna, wspomagają • 
przenoszenie obciążenia, zmniejszają nacisk na 
powierzchnie stawowe, pogłębiają powierzchnie 
stawowe kości piszczelowej i poprawiają stabilność 
stawu. Łąkotka przyśrodkowa ma kształt litery C, 
natomiast boczna tworzy niepełny krąg. Włókna 
kolagenowe łąkotek są ułożone promieniście i okrężnie. 
Włókna okrężne (podłużne) służą rozpraszaniu ucisku 
„kolistego” i umożliwiają rozszerzanie się łąkotki pod 
wpływem obciążenia uciskowego;
kaletki: podrzepkowa, powierzchowna podrzepkowa, • 
głęboka podrzepkowa, nadrzepkowa, gęsia, 
przyśrodkowa i boczna mięśnia brzuchatego łydki, 
mięśnia półbłoniastego, podkolanowa, pod więzadłem 
LCL, po więzadłem MCL, mięśnia dwugłowego uda, 
pod pasmem biodrowo-piszczelowym 
nerwy: udowy, zasłonowy, piszczelowy, wspólny • 
strzałkowy
naczynia krwionośne: gałęzie tętnicy udowej, głębokiej • 
uda, podkolanowej, przedniej piszczelowej.
 Struktury kurczliwe – dynamiczne stabilizatory stawu • 
kolanowego to:
- miesień czworogłowy uda,• 
- mięśnie kulszowo-goleniowe: dwugłowy uda, • 
półścięgnisty, półbłoniasty,
- mięsień smukły,• 
- mięsień krawiecki,• 
- mięsień naprężacz powięzi szerokiej i pasmo • 
biodrowo-piszczelowe,
- mięsień podkolanowy,• 
- mięsień brzuchaty łydki,• 
- mięsień podeszwowy [3, 11, 14, 15].• 

BIOMECHANICZNE PODSTAWY RUCHÓW W 
STAWIE KOLANOWYM

Ruchy w stawie kolanowym to głównie zginanie i 
prostowanie, odbywające się wokół osi przechodzącej 
przez kłykcie kości udowej, przebiegającej prostopadle do 
długości osi kończyny [1, 5, 6, 16]. Niewielkiego stopnia 
ruchy rotacyjne dookoła długiej osi goleni możliwe są z 
wyjątkiem pozycji krańcowego zgięcia i wyprostu. Ruchy 
w stawie kolanowym obejmują również niewielki stopień 
przywodzenia, odwodzenia oraz przemieszczania w przód 
i w tył. Maksymalna stabilność jest konieczna w środkowej 
fazie podpartej chodzenia i biegania; szczególnego 
podkreślenia wymaga fakt, iż w środkowej fazie podpartej 
chodu kolano znajduje się w niemal pełnym wyproście. 
W wyproście przyśrodkowa rotacja kości udowej osiąga 
stabilną, mocno spiętą pozycję. Kłykcie kości udowej 
posiadają większe powierzchnie stawowe, niż kłykcie 
kości piszczelowej. Dzięki temu na ruch kolana składa 
się też toczenie i ślizganie kłykci kości udowej. W miarę 

prostowania stawu kolanowego krótszy i wyżej wygięty 
kłykieć boczny szybciej osiąga granicę swych możliwości. 
Łąkotka boczna ulega przemieszczeniu ku przodowi na 
kości piszczelowej i mocno ustala się w pozycji lokującej 
dalszy ruch bocznego kłykcia kości udowej. Natomiast 
kłykieć przyśrodkowy kości udowej nadal ślizga się w 
tył, wskutek czego jego płaska przednia powierzchnia 
uzyskuje pełny kontakt z kością piszczelową.  Rotacja 
przyśrodkowa kości udowej prowadzi też do pełnego 
napięcia więzadeł krzyżowych i pobocznych. Napięcie 
więzadeł i maksymalne zbliżenie bardziej płaskich części 
kłykci przyczynia się do tego, że pozycja stojąca jest 
względnie łatwa do utrzymania. Zginanie wyprostowanego 
kolana jest inicjowane przez boczną rotację kości udowej, 
a proces ten wspomaga skurcz mięśnia podkolanowego. 
Rotacja boczna  powoduje zwiotczenie napiętych 
więzadeł w stopniu umożliwiającym zgięcie. Istotna 
rola rzepki polega na zmniejszeniu potrzeby siły skurczu 
mięśnia czworogłowego w wyniku powstania ramienia 
dźwigni o zmiennej długości. W miarę prostowania stawu 
kolanowego rzepka przesuwa się ponad wcięcie kości 
udowej, zwiększając ramię dźwigni i moment obrotowy 
zginania. Przy zgiętym kolanie i rzepce tkwiącej we wcięciu 
kości udowej potrzebny jest mniejszy moment obrotowy i 
zredukowanie ramienia dźwigni mięśnia czworogłowego. 
Usunięcie rzepki redukuje ramię dźwigni, zwiększając 
o 15-20% siłę mięśnia czworogłowego potrzebną do 
pełnego wyprostu w stawie kolanowym [17].

„Ruchy kolana są uzależnione od harmonijnej 
interakcji napędów mięśniowych, ograniczników 
więzadłowo-torebkowych i łąkotkowych oraz od samej 
kostnej architektoniki stawu” [5]. 

DEFINICJA KOMPLEKSU PRZEDNIO-
PRZYŚRODKOWEGO STAWU KOLANOWEGO

Mianem kompleksu przednio-przyśrodkowego 
określone zostały następujące struktury: więzadło ACL 
oraz więzadło MCL, które to wespół bardzo często ulegają 
uszkodzeniom. Więzadło krzyżowe przednie ACL – 
położone między warstwą włóknistą, a warstwą maziową 
torebki stawowej, o średniej długości 31mm i szerokości 
11mm (Adel G. Fam, George V. Lawry, Hans J. Kreder 
2010, Walter B. Greene 2007, Dziak A., Gawroński W., 
Trzaska T. 2002); jest ulokowane centralnie między 
dwoma stawami udowo-piszczelowymi, zapewnia opór 
przeciw przedniemu przemieszczaniu i nadmiernej 
rotacji wewnętrznej piszczeli na kości udowej. Dystalnie 
ACL przyczepia się do piszczeli stosunkowo rozległym 
poszerzeniem nieco ku przodowi i dobocznie od kolca 
piszczeli (wyniosłości międzykłykciowej). Biegnie 
ono spiralnie i dobocznie, przyczepiając się na tylno-
przyśrodkowym brzegu kłykcia bocznego kości udowej, 
ku tyłowi od jego osi długiej. ACL owija się wokół tylnego 
więzadła krzyżowego – PCL przy wewnętrznej rotacji 
piszczeli na kości udowej i może ulec uszkodzeniu albo 
przy nadmiernym przesunięciu piszczeli na kości udowej 
ku przodowi, albo przy nadmiernej wewnętrznej rotacji 
piszczeli. ACL składa się z trzech oddzielnych pęczków. 
Włókna przednio-przyśrodkowe są napięte przy zgięciu, 
podczas gdy silniejsze włókna tylno-boczne napinają sie 
przy prostowaniu. Włókna pośrednie pozostają względnie 
napięte w całym zakresie ruchów kolana. Oznacza to, że 
więzadło krzyżowe przednie zachowuje stałe napięcie w 
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całym łuku ruchu kolana. Mechanoreceptory wbudowane 
w to więzadło stanowią źródło ochronnych odczuć 
proprioceptywnych w razie nieprawidłowych ruchów w 
stawie. ACL zapobiega nadmiernemu przesuwaniu się 
kości piszczelowej do przodu względem kości udowej, 
tzw. szufladzie przedniej [8, 17]. 

Więzadło poboczne przyśrodkowe – piszczelowe 
– MCL jest szerokim i płaskim więzadłem o 
kształcie trójkąta, składające się z pasma głębokiego 
i powierzchownego. Od strony bliższej przyczepia 
się do nadkłykcia przyśrodkowego kości udowej, tuż 
poniżej guzka przywodzicieli, a dystalnie przyczepia 
się do przyśrodkowego kłykcia piszczeli (pasmo 
głębokie) i przyśrodkowej powierzchni piszczeli (pasmo 
powierzchowne lub długie). Długie pasmo powierzchowne 
przyczepia się do piszczeli jako pasmo szerokiej powięzi 
7-10 cm poniżej linii stawowej, pod ścięgnami gęsiej 
stopki . Pasmo głębokie   więzadła przyczepia się do 
obwodowych brzegów łąkotki przyśrodkowej. MCL 
zapobiega koślawieniu stawu kolanowego, ogranicza 
rotację zewnętrzną, jego przebieg do przodu powoduje, 
że jest synergistą  ACL [2, 5].

„Cytując za Feagin’em: Kolano to harmonijna 
symfonia więzadeł, w której żadne z więzadeł nie działa 
w osamotnieniu” [6].

TESTY FUNKCJONALNE KOMPLEKSU 
PRZEDNIO-PRZYŚRODKOWEGO STAWU 
KOLANOWEGO

Przeprowadzone prawidłowo badanie diagnostyczne 
pacjenta często decyduje o skuteczności leczenia oraz 
rehabilitacji. Podstawą i zupełnym początkiem badania 
jest prawidłowo przeprowadzony wywiad z pacjentem, 
który powinien dać nam wstępny obraz kliniczny pacjenta. 
W wywiadzie należy uwzględnić [2, 4, 15, 17]:

Zawód wykonywany przez pacjenta, zajęcia rekreacyjne, • 
formę spędzania wolnego czasu.
Ograniczenia zawodowe, sportowe, czynności życia • 
codziennego, reakcje wywołane zmianą temperatury.
Sposób w jaki nastąpił uraz – uraz koślawiący często • 
powoduje uszkodzenie kompleksu ACL i MCL.
Ból oraz jego lokalizację – jeśli pacjent narzeka na ból • 
w okolicy przyśrodkowej części kolana i występuje on 
dosyć głęboko, “gdzieś w środku” to możemy mieć do 
czynienia z uszkodzeniem MCL i ACL.
Niestabilność – świadczy o uszkodzonych strukturach • 
więzadłowych.
Skuteczność wcześniejszego ewentualnego leczenia.• 
Choroby współistniejące.• 
Oczekiwań w stosunku do leczenia i rehabilitacji [6].• 
Funkcjonalne badanie pacjenta zaczynamy od oglądania • 
pacjenta w pozycji stojącej. Stopy są ustawione 
równolegle, rozstawione na szerokość bioder. Przy 
takim ustawieniu oglądamy pacjenta w rzucie przednim 
oraz bocznym zwracając szczególną uwagę na [1, 2, 4, 
6, 10, 11, 15, 16]:
Ustawienie kolan, badając ich szpotawość lub • 
koślawość.
Ustawienie ud, sprawdzając nadmierną rotację • 
zewnętrzną lub wewnętrzną oraz zanik głowy 
przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda.
Ustawienie podudzi zwracając uwagę na nadmierną • 
rotację wewnętrzną lub zewnętrzną.

Ustawienie pronacyjne lub supinacyjne stóp.• 
Drugim etapem badania wizualnego jest oglądanie 

pacjenta w pozycji siedzącej, gdzie kończyny dolne 
pacjenta ułożone są równolegle i swobodnie opuszczone. 
Zwracamy szczególną uwagę na ustawienie rzepki oraz 
badamy napięcie mięśnia czworogłowego uda. 

Zakres ruchu w stawie kolanowym podlega ocenie 
w dalszym etapie badania funkcjonalnego. Ograniczenie 
ruchu o typie wzorca torebkowego – 2 razy większe 
ograniczenie zgięcia niż wyprostu – może świadczyć 
o stanie zapalnym bądź zwyrodnieniu. Każde inne 
ograniczenie ruchu nie będące ograniczeniem typu wzorca 
torebkowego jest ograniczeniem ruchu typu wzorca 
pozatorebkowego. W trakcie badania pasywnego zgięcia 
i wyprostu należy również zwrócić uwagę na odczucie 
końca ruchu [1, 2, 4, 6, 10, 11, 15, 16]:

zbyt twarde połączone z wzorcem pozatorebkowym • 
świadczy o zroście, sklejeniu bądź bliźnie;
sprężynujące połączone z wzorcem pozatorebkowym • 
może świadczyć o uszkodzonej łąkotce oraz wolnym 
ciałku stawowym;
spastyczne połączone z wzorcem pozatorebkowym • 
może być efektem dużego zapalenia bądź krwiaka;
twarde zgięcie oraz wyprost połączone ze wzorcem • 
torebkowym jest efektem zmian zwyrodnieniowych w 
stawie kolanowym.

Badając staw kolanowy pod kątem uszkodzenia 
kompleksu przednio-przyśrodkowego należy zwrócić 
również uwagę na ból pochodzący z rozciągnięcia struktur, 
który może świadczyć o zroście, sklejeniu, bliźnie, 
uszkodzeniu mięśni bądź więzadeł. Podczas badania, 
zwracamy również uwagę na lokalną temperaturę badanego 
stawu, porównując ją do temperatury stawu kończyny 
zdrowej. Badamy zawsze stroną grzbietową dłoni.

Jednymi z najistotniejszych testów różnicujących 
patologię stawu kolanowego są testy stabilności. Dla 
kompleksu ACL i MCL stosuje się następujące testy:

Test szuflady przedniej – przeprowadza się przy 
kolanie zgiętym do 90 stopni i biodrze zgiętym do 45 
stopni [1, 3, 9, 12, 15, 17]. Pacjent leży na plecach. Bierny 
test przedniej szuflady polega na umieszczeniu palców 
badającego nad bliższą częścią piszczeli i strzałki dla 
sprawdzenia, czy mięśnie tylnej części uda są rozluźnione. 
Następnie stosuje się nacisk od przodu na bliższą część 
piszczeli, próbując przemieścić ją w kierunku kości 
udowej, podczas, gdy równocześnie stopę stabilizuje 
się na stole badania – badający, swoim pośladkiem 
fiksuje stopę pacjenta. Skurcz mięsni tylnej części uda 
może powodować fałszywie ujemny wynik. Czynny test 
przedniej szuflady można przeprowadzić z kolanem w 
tej samej pozycji. Po stabilizacji stopy badający prosi, 
by chory napiął mięsień czworogłowy uda, próbując 
wyprostować kończynę przeciw oporowi. Mięśnie 
czworogłowe uda pociągają piszczel ku przodowi, jeśli 
ACL uległo rozdarciu. Czynny test przedniej szuflady 
może nie dostarczyć użytecznych danych przy ostrych, 
bolesnych uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego, 
gdyż ból ogranicza czynność mięśnia czworogłowego. 
Dla oceny stabilności ACL stopa ufiksowana jest w 
pozycji neutralnej.  W przypadku, gdy chcemy zbadać 
stabilność kompleksu ACL i MCL stopa ufiksowana jest 
w rotacji zewnętrznej do około 15 stopni. Test będzie 
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pozytywny, gdy stwierdzimy nadmierną ruchomość w 
stawie w porównaniu do kończyny zdrowej.

Test koślawienia – stabilność przyśrodkowa. MCL i 
torebka tylno-przyśrodkowa dostarczają podstawowego 
wsparcia statycznego od strony przyśrodkowej stawu 
kolanowego [1, 15]. Przy zgięciu do 30 stopni można 
badać oddzielnie MCL, podczas gdy torebka od strony 
tylno-przyśrodkowej i więzadła krzyżowe przyczyniają 
się do oporu przeciw koślawości w pełnym wyproście 
stawu kolanowego. Przyśrodkową linię stawową wyczuwa 
się, gdy kończyna jest wsparta. Przy kolanie zgiętym do 
30 stopni ręce badającego próbują wywołać koślawość. 
Zauważa on otwieranie się stawu i reakcję bólową podczas 
próby wywołania koślawości w stawie. Powtórzenie testu 
przy kolanie w pełnym wyproście pozwala ocenić zarówno 
MCL, jak i torebkę tylną. Jeśli zachodzi wiotkość i przy 
zgięciu i przy pełnym wyproście, to zerwane są obie 
struktury i być może jedno lub więcej więzadeł krzyżowych. 
Jeśli stwierdza sie wiotkość tylko przy 30 stopniach zgięcia, 
tylna część torebki nie uległa zmianie. 

Test Lachmana. Po ostrym urazie skurcz mięśni tylnej 
części uda uniemożliwi badającemu ocenę wiotkości 
ACL przy zgiętym kolanie [1, 3, 9, 15, 12]. Co więcej, 
trudno może być choremu zgiąć kolano z powodu bólu. 
Test Lachmana można przeprowadzić u chorego leżącego 
tyłem lub przodem z kolanem w wygodniej pozycji 
lekkiego zgięcia (około 30 stopni). Kość udową stabilizuje 
się jedną ręką, podczas gdy drugą pociąga się bliższą 
część piszczeli ku przodowi. Chory powinien próbować 
rozluźnić mięśnie tylnej części uda podczas badania, lecz 
nie jest to konieczne, ponieważ mięśnie tylnej części 
uda mają mechanicznie mniej korzystną pozycję, a siła 
badającego skierowana jest prawie pionowo w stosunku 
do linii pociągania przez mięśnie. 

Test obustronnej pasywnej rotacji niestabilności 
rotacyjnej przednia-przyśrodkowej ACL i MCL – 
pacjent leży przodem ze zgiętymi kończynami dolnymi 
w stawach kolanowych [1, 3, 9, 15, 12]. Badający obiema 
rękoma chwyta obie stopy od strony podeszwowej i przy 
rozluźnionych mięśniach wywołuje nacisk na brzegi 
przyśrodkowe stopy w kierunku rotacji zewnętrznej. Test 
będzie pozytywny, gdy stwierdzimy nadmierną rotację 
kończyny chorej w stosunku do kończyny zdrowej.

PROGRAM REHABILITACJI W 
USZKODZENIACH KOMPLEKSU PRZEDNIO-
PRZYŚRODKOWEGO STAWU KOLANOWEGO

Wiadome jest, ze dobrze przeprowadzona rehabilitacja 
pooperacyjna daje możliwość uzyskania dobrego 
końcowego wyniku leczenia po rekonstrukcji więzadła 
krzyżowego przedniego stawu kolanowego [ 9, 13, 14]. 
Wielu autorów wskazuje postępowanie usprawniające 
jako postępowanie indywidualne, które ma się opierać 
na metodach uwzględniających: wiek i płeć pacjenta, 
rodzaj wykonywanej pracy, aktywność fizyczną oraz 
stopień patologii czynnika miejscowego, motywacji 
pacjenta. W literaturze zwraca się uwagę na umiejętne 
dobranie ćwiczeń w otwartych i zamkniętych łańcuchach 
kinematycznych oraz treningu propriocepcji.

Celem każdej rehabilitacji jest uzyskanie [7, 13, 14, 16]: 
Przywrócenia pełnej sprawności mięśnia czworogłowego • 
uda
Prawidłowej pełnej funkcji stawu kolanowego• 

Uzyskanie symetrycznej siły mięśniowej do nogi • 
zdrowej
Optymalny indywidualny stopień ogólnej sprawności • 
fizycznej
Stopniowe obciążanie kończyny• 
Ograniczenie dolegliwości bólowych• 
Unikanie powtórnych urazów .• 

Pierwsze z założeń każdej rehabilitacji wszystkich 
struktur stawu kolanowego (ACL i MCL) opiera się na 
minimalizacji bólu pooperacyjnego, stanu zapalnego 
i wysięku [3, 8, 12, 14]. Jedna z pierwszych metod 
stosowanych w eliminacji powyższego stanu jest zasada 
PRICE, która w swej prostocie daje bardzo dobre efekty 
terapeutyczne. Polega, na co dwu godzinnym okładaniu 
lodem przez czas od 15 do 20 minut stawu kolanowego 
z dociskiem, w pozycji rozluźnionej dla struktur stawu z 
pozycją powyżej linii serca.

P – PROTECTION – ochrona stawu przed jej dalszym 
uszkodzeniem, zakaz obciążania kończyny;

R – RELAX – odpoczynek, pozycja rozluźniona dla 
stawu kolanowego to 25 stopni zgięcia;

I – ICE – lód, ochładzanie tkanek, co 2-3 godziny 
przez 15- 20 minut;

C – COMPRESION – ucisk, zapobieganie narastaniu 
obrzęku;

E – ELEVATION – uniesienie kończyny do 20 cm 
powyżej serca.

Rodzaj leczenia zależy od fazy uszkodzenia. W 
przypadku więzadła pobocznego przyśrodkowego (MCL) 
dzieli się na 3 fazy: ostrą, podostrą oraz przewlekłą [6, 15]. 
Po uszkodzeniu tej struktury, prawidłowa rehabilitacja 
bez większych powikłań powinna zakończyć się po 6 
tygodniach. W przypadku przewlekłej fazy kończyna 
zostaje unieruchomiona (opatrunek gipsowy), w skutek, 
czego często dochodzi do zwapnienia MCL. Wtedy celem 
takiej rehabilitacji jest zwiększenie zakresu poprzez 
mobilizacje poprzedzone termoterapią  (Sollux, masaż). 

W fazie ostrej (okres 0-2 tygodni) usprawnianie 
rozpoczyna się w 2-3 dobie po operacji. Stosując metodę 
PRICE oraz mobilizację blizny pooperacyjnej. Czas 
trwania mobilizacji to 10 – 15 minut, w celu zapobieżenia 
ograniczeniu ruchomości, stosując ruchy okrężne na bliźnie 
i wokół blizny. W trakcie zabiegu pacjent może odczuwać 
dyskomfort, czy też ból. Metodyka zabiegu jest prosta: 
terapeuta kładzie palec 3 na drugim, ruch w jedną stronę 
z uciskiem, powracając rozluźnia; ruch wykonywany jest 
prostopadle do  budowy włókien MCL. Należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie odrywać palca od skóry, ponieważ 
jest to masaż głęboki poprzeczny. W pierwszym tygodniu 
można delikatnie starać się zwiększyć zakres ruchomości w 
zakresie bez bólowym. W drugim tygodniu wprowadzamy 
trening chodu oraz lekki trucht [6, 7, 8].

W fazie podostrej (3-4 tydzień) osiągamy pełen 
zakres ruchy wprowadzając trening skocznościowy 
oraz koordynacyjny wraz z dalszym kontynuowaniem 
głębokiego masażu poprzecznego, co 48 godzin, aby 
nie doszło do powtórnego zapalenia. Efektem programu 
rehabilitacji powinna być uzyskanie dobrej stabilności 
stawu kolanowego oraz w negatywny test koślawienia. 
Praca nad pacjentem powinna przynieść uzyskanie 
pełnej siły mięśniowej oraz pełnego powrotu do sportu w 
przypadku zawodników [6, 7, 8].
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W okresie usprawniania struktur przednich, czyli 
więzadła krzyżowego przedniego (ACL) wyróżniamy 4 
etapy postępowania [9, 11, 12, 17]:

wczesna faza pooperacyjna, która trwa około dwóch • 
tygodni;
faza powrotu do funkcji stawu, trwająca do około • 
ósmego tygodnia po operacji;
okres przygotowania i stopniowego powrotu do • 
aktywności rekreacyjnej sportowej;
pełen powrót do uprawiania sportu po około 6-9 • 
miesiącach w zależności od uprawianej dyscypliny 
sportowej [8, 14].

W okresie do 2 tygodni po operacji postępowanie 
rozpoczyna się od zastosowania metody PRICE 
oraz zastosowaniu wyprostnej ortezy na noc w celu 
zabezpieczenia przed maksymalnym zgięciem, wyprostem 
i ruchami skrętnymi, chroniąc włókna przeszczepu przed 
biernym jego rozciągnięciem (Dziak A. 1996). Utrzymanie 
wyprostu w stawie kolanowym za pomocą ćwiczeń 
izometrycznych mięśnia czworogłowego uda w zakresie 
0-60 stopni oraz ćwiczeń rozciągających zginacze stawu 
kolanowego. Należy nie zapominać o stawie rzepkowo 
– udowym. Mobilizacja stawu rzepkowo – udowego 
rozpoczyna się w pozycji  wyjściowej: siad na kozetce 
ze spuszczonymi nogami. Pacjent sam stabilizuje udo, 
ruch: trakcja w dół, następnie ruch jak przy szufladzie 
tylniej. Ważnym elementem jest chód. Nauka chodu 
rozpoczynamy od stopniowego obciążenia kończyn o 
kulach oraz chodzenia po schodach zgodnie z zasadami, 
krokiem dostawnym [9, 12].

Kolejnym okresie dokładamy ćwiczenia propriocepcji 
mięśnia czworogłowego stosując ćwiczenia w zamkniętych, 
a później otwartych łańcuchach kinematycznych [14]. 
Ćwiczenia równoważne na nodze operowanej powinny 
odbywać się przy asekuracji fizjoterapeuty i zwiększaniu 
poziomu trudności; czyli zmiany położenia środka 
ciężkości, a także zmiany podłoża, na co raz bardziej 
niestabilne.

W czasie trwania 8-14 tygodnia zwiększamy zakres 
zgięcia oraz wzmacniamy siłę mięśniową operowanej 
kończyny [7, 8, 12, 14]. W tym okresie więzadło staje się 
coraz silniejsze, pozwala to na zwiększenie aktywności 
pacjenta oraz spanie bez zabezpieczenia – orteza 
wyprostna stawu operowanego. Chodzenie po niestabilnej  
równoważni pozwala nam rozszerzyć ćwiczenia w 
zakresie propriocepcji. Należy pamiętać o profilaktyce 
stawu rzepkowo – udowego, aby nie doszło w nim do 

konfliktu. W tym czasie możemy pozwolić sobie na 
rozszerzenie sprawności powrotu do sportu wprowadzając 
np. pływanie czy lekki trucht pamiętając o granicy bólu, 
czasie trwania i odczuciach pacjenta.

W okresie 14 tygodnia wprowadzamy rehabilitację 
sportową dostosowaną do potrzeb i stanu indywidualnego 
pacjenta. Dostosowując ćwiczenia siłowe – siłownia oraz 
trening aerobowy wraz z treningiem propriocepcji jak 
nauka hamowania, zmiany kierunku ruchu czy zeskoki, w 
zależności od wymaganego sportu [14].

Od dnia operacji do około dwóch lat po zabiegu pacjent 
pozostaje pod stała kontrola operatora chirurga-ortopedy. 
Stabilność stawu i postępy rehabilitacji sprawdzane 
są podczas wizyt kontrolnych w  2 i 6 tygodniu, 3 i 6 
miesiącu, 1 roku i po 2 latach od operacji [14].

Powrót do sportu warunkują kryteria [5, 6, 14]:
bezbolesny, pełen zakres ruchu;• 
minimum 85% siły mięśni kończyny operowanej • 
względem kończyny nie operowanej.

Wnioski
Struktury stawu kolanowego są jednymi z najbardziej 1. 
złożonych struktur ustroju człowieka.
Diagnostyka uszkodzeń w obrębie stawu kolanowego 2. 
bezpośrednio po urazie jest łatwa i daje wiarygodne 
wyniki. W czasie wydłużonym jest to ocena trudna i 
wymaga znieczulenia.
U osób czynnie uprawiających sport pełną funkcje stawu 3. 
kolanowego po uszkodzeniu więzadła krzyżowego 
przedniego uzyskuje się w okresie do 18 tygodni, 
natomiast po uszkodzeniu MCL do 6 tygodni. 
Wywiad personalny z pacjentem pozwala nam 4. 
zobrazować mechanizm urazu oraz podpowiada, w 
jakim kierunku badania palpacyjnego podążać.
Postępowanie rehabilitacyjne należy dobierać 5. 
indywidualnie, dostosowując odciążenia oraz tempo 
ćwiczeń do możliwości stawu kolanowego, ale przede 
wszystkim do stanu pacjenta.
Istotną rolą dla fizjoterapeuty jest przełamanie bariery 6. 
psychicznej pacjenta do obciążania nogi objętej 
operacją.
Prawidłowe przeprowadzenie programu 7. 
rehabilitacyjnego przyczynia się do odbudowy siły 
mięśniowej, uzyskania stabilności w stawie, poprawienia 
koordynacji i propriocepcji.
Ważnym elementem rehabilitacji po uszkodzeniach, 8. 
czy rekonstrukcji ACL jest edukacja pacjenta, aby nie 
doszło do powtórnego zerwania się przeszczepu.
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The relationship between goal–orientations   
and sport commitment among athletes

Noshin Benar, Mohsen Loghmani
University of Guilan, Rasht, Iran

Annotation:
The purpose of present study was 
exploring of relationship between goal–
orientations and sport commitment 
among athletes and comparison of 
goal–orientations and sport commitment 
and their constructs based on gender 
and type of sports. Participants were 
108 Iranian athlete (40 female and 68 
male), who responded to Task and 
Ego Orientation in Sport Questionnaire 
(T.E.O.S.Q) and Sport Commitment 
Model (SCM) questionnaire. Data were 
analyzed by Pearson’s correlation 
coefficient, Independent–Samples 
t–test, and One–way ANOVA at 
P=0.05. The findings indicated that 
there were positively and significantly 
association between constructs, 
including sport enjoyment, personal 
investment, social constraints, 
involvement opportunities, and 
social support, whereas, involvement 
alternatives and task–orientation had 
negatively and significantly association 
with sport commitment. Also, team and 
open–skilled sport athletes had sport 
commitment and ego–orientation more 
than individual and closed–skilled sport 
athletes. As well as, female’s athletes 
had sport enjoyment and social support 
more than male’s athletes. It is possible 
that task–oriented players are elite 
and expert athletes, because extend 
and develop their fundamental skills 
in one’s sport by their task–orientate 
characteristic, and probably these 
players with these characteristics 
tendency to turnover until experience 
more situations. Thus, these players 
had a less sport commitment than 
amateur athletes. Also, gender and 
type of sport differences can be results 
of individual differences and nature 
of sports skills. Implications for goal–
orientations and sport commitment and 
their impacts on athletes as well as 
future research directions are further 
discussed.

Ношин Бенар, Мохсен Логхмані. Вза-
ємовідношення між цільовою орієн-
тацією і спортивним вибором серед 
атлетів. Мета роботи - дослідження 
взаємовідношення між цільовою орі-
єнтацією і спортивним вибором серед 
атлетів і їх порівняння за структурою 
гендерних типів в спорті. У дослідженні 
брали участь 108 атлетів (40 жінок і 68 
чоловіків), які відповіли на питання спе-
ціальної спортивної анкети (T.E.O.S.Q) 
і анкети спортивного вибору (SCM). 
Дані проаналізовані за допомогою 
коефіцієнта кореляції Пірсона,  неза-
лежна вибірка t-test (ANOVA,  P=0,05). 
Отримані дані указують на позитивний 
взаємозв'язок між елементами, такими 
як спортивне задоволення, особисті 
інвестиції, соціальні обмеження, спри-
ятливі можливості для ділової діяль-
ності, соціальна підтримка. При цьому 
береться до уваги, що альтернативна 
участь в цільовою орієнтацією має 
негативний зв'язок із спортивним ви-
бором. Також, кваліфіковані спортсме-
ни в командних видах мали великий 
взаємозв'язок спортивного вибору і орі-
єнтації, чим спортсмени в індивідуаль-
них видах. Також жінки-спортсменки 
мали більше спортивне задоволення і 
соціальну підтримку, чим атлети чолові-
ка. Можливо, що цільова орієнтація елі-
тарних і досвідчених атлетів-ігровиків, 
розширює і розвиває їх фундаменталь-
ні навички в своєму виді спорту. Це дає 
їм можливість орієнтуватися на досяг-
нення заданих характеристик за раху-
нок життєвого досвіду. Тому, ці гравці 
мали менш відповідальне відношення, 
чим атлети-любителі. Також, гендерні і 
спортивні відзнаки можуть бути резуль-
татами індивідуальних відзнак і при-
родою спортивних навичок. Значення 
цільової орієнтації і спортивного вибо-
ру та їх взаємодії на прикладі атлетів 
передбачається провести в майбутніх 
дослідженнях і обговореннях.

Ношин Бенар, Мохсен Логхмани. Взаи-
моотношение между целевой ориен-
тацией и спортивным выбором среди 
атлетов. Цель настоящей работы - иссле-
дование взаимоотношения между целе-
вой ориентацией и спортивным выбором 
среди атлетов и их сравнение по структу-
ре гендерных типов в спорте. В исследо-
вании принимали участие 108 атлетов (40 
женщин и 68 мужчин), которые ответили 
на вопросы специальной спортивной ан-
кеты (T.E.O.S.Q) и анкеты спортивного 
выбора (SCM). Данные проанализиро-
ваны с помощью коэффициента корре-
ляции Пирсона,  независимая выборка 
t-test (ANOVA,  P=0,05). Полученные 
данные указывают на положительную 
взаимосвязь между элементами, такими 
как спортивное удовлетворение, личные 
инвестиции, социальные ограничения, 
благоприятные возможности для деловой 
деятельности, социальная поддержка. 
При этом принимается во внимание, что 
альтернативное участие в целевой ори-
ентацией имеет отрицательную связь со 
спортивным выбором. Также, квалифици-
рованные спортсмены в командных видах 
имели большую взаимосвязь спортивного 
выбора и ориентации, чем спортсмены в 
индивидуальных видах. Также женщины-
спортсменки имели большее спортивное 
удовольствие и социальную поддержку, 
чем атлеты мужчины. Возможно, что це-
левая ориентация элитарных и опытных 
атлетов-игровиков, расширяет и развива-
ет их фундаментальные навыки в своем 
виде спорта. Это дает им возможность 
ориентироваться на достижение задан-
ных характеристик за счет жизненного 
опыта. Поэтому, эти игроки имели менее 
ответственное отношение, чем атлеты-
любители. Также, гендерные и спортив-
ные отличия могут быть результатами 
индивидуальных отличий и природой 
спортивных навыков. Значения целе-
вой ориентации и спортивного выбора и 
их взаимодействие на примере атлетов 
предполагается провести в будущих ис-
следованиях и обсуждениях.

Key words:
orientation, sport, commitment, elite, 
athletes, individual, team, sports.

орієнтація, спорт, зобов'язання, елі-
та, атлети, індивідуум, команда, 
спорт.

ориентация, спорт, обязательство, 
элита, атлеты, индивидуум, команда, 
спорт.

Introduction1

Clearly sport and other forms of physical activity can 
have an important positive impact on the lives of youth 
and other people [22]. But, approximately one-third of the 
youth who participate in a specific sport do not participate 
the next year many because they do not feel competent 
or enjoy their sport anymore [22, 28 & 27]. Goal–
orientations in athletes are an effective factor for their 
performance of tasks and sport assignments. The kinds 
of goals an athlete selects as valuable are the evidence 
of his goal–orientations [33]. Goal–orientations pointed 
that what definition people have about success in sport 
and physical activities [7]. Task and ego–orientation are 
two goals for success. Ego–oriented people emphasize on 
demonstrate their ability comparing with other people and 
© Noshin Benar, Mohsen Loghmani, 2012.

peers, whereas task–oriented people focused on their skills 
development and correct performance. Also, individuals in 
the same situation who have different achievement goal–
orientations may disagree whether a particular experience 
was successful or not. Strong task–orientations are related 
to achievement striving and overall enjoyment of one’s 
sport [12]. Actually, according to Zahariadis and Biddle 
(2000), task–orientation was most strongly related to skill 
development and team motives, whereas ego–orientation 
was related most clearly to status motives [34].

Many determine factors influence both goal–
orientations. For example Chin, Khoo and Low (2009) 
indicated that local differences effects on task and ego–
orientation. According to their research findings, rural 
athletes reported higher ego–orientation than urban 
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athletes, especially for female rural athletes. Rural and 
urban male athletes also showed similar ego–orientation 
as their mean difference was small [4]. Furthermore, 
previous studies findings related to gender differences in 
achievement goal–orientations have been inconsistent. 
Hanrahan and Cerin (2009), and Hanrahan and Biddle 
(2002) found that females scored significantly higher than 
males on the task–orientation, but no gender differences 
for ego–orientation [11, 12]. In contrast, Li et al. (1996) as 
cited Hanrahan and Cerin (2009), argue that males scored 
higher than females on ego–orientation, but no differences 
between genders on task–orientation [17].

Additionally, other factors influences both goal–
orientations, including: parental feedback and role of 
parents (Gershgoren et al, 2011; McDavid et al, 2012; 
Edwardson & Gorely, 2010; Tamminen & Holt, 2012), 
age (Chin Khoo and Low, 2009), competitive and practice 
environments (Van de Pol & Kavussanu, 2011), and 
settings (Papaioannou et al, 2007) [10, 18, 8, 25, 4, 26 & 
20]. Despite of these factors, evidence suggests that type 
of sport (individual/team sports, or open/close skilled 
sports) may influence both goal–orientations. In this field, 
Hanrahan and Cerin (2009) indicated that individual 
sport athletes were higher in ego–orientation than team 
sport athletes, however, no significant type of sport 
differences for task–orientation, but Hanrahan and Bidlle 
(2002) argue that closed–skilled sports may promote 
a stronger task–orientation than open–skilled sports, 
because their research findings demonstrated that athletes 
from track and field scored significantly higher than 
squash and football players on task–orientation [11, 12]. 
Also, goal–orientations may have association with sport 
commitment, because athletes tendency towards special 
goals (task or ego) create positively or negatively typical 
sport commitment. As well as both goal–orientations may 
have negative or positive relation with sport commitment 
constructs. Wortman and Sorrentino (1987) define 
commitment as whatever it is, that makes a person engage 
or continue in a course of action when difficulties or 
positive alternatives influence the person to abandon the 
action [29]. In the field of sports, commitment is defined 
as a psychological state representing the desire or resolve 
to continue sport participation [23]. 

The sport commitment construct is posited as having 
six direct predictors that can increase or decrease sport 
commitment: sport enjoyment, involvement opportunities, 
personal investments, social constraints, and involvement 
alternatives, and social support. Sport enjoyment is defined 
as a positive affective response to the sport experience that 
reflects generalized feelings such as pleasure, liking, and 
fun. A personal investment includes personal resources 
invested in an activity that could not be recovered if 
participation were discontinued. Social constraints are 
the social expectations or norms that create feelings of 
obligation to remain in the activity. 

Involvement opportunities support a sense of 
attachment and, therefore, commitment to the activity. 
Involvement alternatives occur when alternatives are 
perceived to be more attractive than the current sport 
pursuit, and final construct, social support is defined as 

the support and encouragement the athlete perceives 
significant others provide for their involvement in sport 
[5]. Overall, sport enjoyment, personal investments, 
social constraints, involvement opportunities, and social 
support are hypothesized to increase sport commitment, 
while involvement alternatives are posited to decrease 
sport commitment [23, 6]. According to research findings 
of Casper, Gray and Stellino (2007), present a model from 
sport commitment that constructs of involvement, personal 
investment, social constraints, and social support directly 
association with sport enjoyment and sport commitment, 
but involvement alternatives indirectly association 
with both sport enjoyment and sport commitment and 
according to this model finally sport enjoyment and 
sport commitment directly association with participation 
frequency and purchase behavior [6]. Given that goal–
orientations clearly relation with many important variables 
in field of sport and physical activities such as sport 
participation motivation, coaches, physical education 
teachers, social orientations, cultural differences, peers, 
and parents [22, 19, 31, 13, 14, 8, 18, 16, 15 & 11], it 
seems that goal–orientation have can specially positive 
or negative association with sport commitment and 
their constructs, including: sport enjoyment, personal 
investment, social constraints, involvement opportunities, 
involvement alternatives, social support. 

For these reasons the research model was relations 
between goal–orientations, and constructs with sport 
commitment (Fig 1.). According to research model, sport 
commitment may occur when goal–orientations (task and 
ego), and constructs (including sport enjoyment, personal 
investment, social constraints, involvement opportunities, 
involvement alternatives, and social support) are 
perceived to be more than before times in athletes 
activities. Thus, the main purpose of present study is 
exploring of relationship between both goal–orientations 
and sport commitment and their constructs, and also 
comparison of goal orientation and sport commitment 
based-on demographic characteristics such as gender and 
type of sports (individual/team sports, or open/closed skill 
sports).

Figure 1. Research Model

Method
Participants
Participants were 108 Iranian athlete (40 female and 

68 male), ranging in age from 6 to 35 (Mean = 21.12, 
SD = 4.65) who were member of type of sports (team 
and individual). Actually, ninety nine athletes were from 

Constructs

Sport Commitment

Goal–Orientations
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a team sports (handball, volleyball and football), whilst 
only nine athletes from an individual sports (track and 
field).

Instruments
The measures of variables in goal–orientations had 

acceptable validity and reliability as demonstrated in 
previous goal–orientations research of Italian version 
[2], Spanish and Portuguese Adolescents [3], type of 
sports [11, 12], and practice and competitive environment 
[26]. Also, previous studies in field of sport commitment 
model reported acceptable validity and reliability for 
sport commitment scale and their constructs such as 
sport enjoyment, personal investment, social constraints, 
involvement opportunities, involvement alternatives, and 
social support [1, 30 & 6].

Demographic questions: A short questionnaire 
assessed age, gender, main sport.

Goal-orientations: The Task and Ego Orientation in 
Sport Questionnaire (T.E.O.S.Q), assessed dispositions 
towards task and ego goal–orientation [34, 7]. The TEOSQ 
is a 13–item self-report measure of achievement goal 
orientation in sport. It consists of task and ego subscales 
answered on a 5–point Likert scale [12]. In the present 
study, the internal consistency was .73 for ego–oriented 
and .67 for task–orientation.

Sport commitment model: twenty–seven items from 
the sport commitment model questionnaire were used 
[23]. Each item was based on a 5–point Likert–1type 
scale. This questionnaire, focused on sport commitment 
and construct of sport enjoyment, personal investment, 
social constraints, involvement opportunities, involvement 
alternatives, and social support. Variables reliabilities 
from the sport commitment model are listed in Table 1. 
In present study, social constraints had been most reliable 
(α = .76), and Involvement opportunities had been least 

reliable (α = .48).
Procedures
After ethical approval, the questionnaires were 

distributed in practice environment of sports teams who 
volunteering for collaboration in this research before it is 
begin.

Data analyses
Continuous dependent variables (goal–orientations, 

sport commitment model variables) were examined for 
presence of outliers and normality of distribution. All 
variables have normal distributions by using One–Sample 
Kolmogrov–Smirnov test, for this reason, was used 
parametric statistical methods for examining research 
hypothesized. Correlations between goal–orientations, 
sport commitment and their constructs determined using 
by Pearson’s correlation coefficient test. An Independent–
Samples t–test was conducted to explore gender (male vs. 
female) differences in ego and task goal–orientations and 
sport commitment model. Also, one–way ANOVA was 
conducted to analyze type of sport (handball, volleyball, 
track and field and football) differences in ego and task 
goal–orientation and sport commitment model. Due to 
multiple testing, a probability level of 0.01 and 0.05 was 
adopted. Significant multivariate main and interaction 
effects were analyzed by means of univariate F–tests and 
estimation of means and standard errors of the outcome 
variable by levels of the interacting variables [12].

Results
Pearson’s correlation coefficients provided information 

about variables interrelations (Table 2). All subscale scores 
were means of appropriate items. According to Table 2 
and results of Pearson’s correlation coefficients test, task–
orientation were negatively and significantly association 
with sport commitment (r = -.37, P< .01), while, there 
are no clearly and significantly associate between ego–

Table1. Cronbach’s Alpha for each construct in the Sport Commitment Model
Construct Internal reliability
Sport commitment .60
Sport enjoyment .58
Personal investment .49
Social constraints .76
Involvement opportunities .48
Involvement alternatives .66
Social support .68

Table2. Correlation between goal orientations and sport commitment and interrelations of all variables (N = 108)
Mean SD Goal-

Orientations
Sport Commitment

Task Ego SPC SE PI SC IO IA SS
Goal-Orientations

Task 12.43 3.75 .16 -.37** -.36** -.17 .15 -.06 .18 -.15
Ego 17.81 4.22 -.03 -.11 .04 -.17 -.26** -.03 -.01

Sport Commitment
SPC 16.68 2.63 .40** .47** .22* .20* -.21* .34**

SE 16.42 3.02 .31** .06 .18 -.13 .34**

PI 15.35 2.22 .17 .18 -.22* .25*

SC 9.46 4.13 .56** .17 .43**

IO 8.59 2.73 .15 .26**

IA 13.29 3.81 .04
SS 10.4 2.96

Note.  SPC = Sport Commitment, SE = Sport Enjoyment, PI = Personal Investment, SC = Social Constraint, IO = 
Involvement Opportunities, IA = Involvement Alternatives, SS = Social Support. ** Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed), * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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orientation and sport commitment. Therefore, there are 
negative relation between goal–orientation specially 
task–orientation and sport commitment.

In contrast, there are positive and negative relation 
between constructs and sport commitment. Based 
on results of present study, there are positively and 
significantly association between sport enjoyment, 
personal investment, social constraints, involvement 
opportunities, and social support with sport commitment, 
whereas there are statistically negatively and signifintly 
associate between involvement alternatives and sport 
commitment (r = -.21, P< .05). Personal investment have 
been most positive related to sport commitment (r = .47, 
P< .01), and involvement opportunities have been least 
positive related to sport commitment (r = .20, P< .05). 

Furthermore, interrelations results of all variables 
revealed that there is no significant association between 
task and ego–orientation, but task–orientation negatively 
associated with sport enjoyment, but ego–orientation 
negatively associated with involvement opportunities. As 
well as, factor of social support positively and significantly 
associate to sport enjoyment, personal investment, social 
constraints, and involvement opportunities, while there 
are clearly and negatively associated between involvement 
alternatives and personal investment (r = -22, P< .05). 
Also, involvement opportunities was related most clearly 
too social constraints (r = .56, P< .01).

An Independent–Samples t–test for sport enjoyment 
resulted in a significant gender main effect according to 
Table 3 (t =6.66, P= .05). Females athletes (M = 17.4; S.D. 
= 2.11) had a higher sport enjoyment than males athlete 
(M = 15.7; S.D. = 3.32). As well as, significant gender 
main effects were observed for social support. Females 
athletes had higher social support than males athletes 
(t =5.53, P= .02). In contrast, significant gender main 
effects were not observed for sport commitment, personal 
investment, social constraints, involvement opportunities, 
and involvement alternatives. As well as, no significant 
main effect for male or female effects on goal orientations 
such as task and ego–orientation (Table 3).

Results of One–way ANOVA for type of sports 
significant main effects on sport commitment (F=3.05, 
P= .02), revealed that handball players (M = 18.1; S.D. = 
2.31) had higher sport commitment than individual sport 
players such as track and field (M = 17.5; S.D. = 2.44) 

and team sport players including football (M = 17.7; S.D. 
= 1.88), and volleyball (M = 16.1; S.D. = 2.65), whereas, 
significant type of sport main effects were not observed for 
sport enjoyment, personal investment, social constraints, 
involvement opportunities, involvement alternatives, and 
social support. Also, according to Table 3, significant type 
of sport main effects were observed for goal orientation 
and specially ego–orientation (F=3.34, P=.01). Football 
players (M = 21.3; S.D. = 4.83) had higher ego–orientation 
than other players including track and field (M = 17.5; S.D. 
= 3.57), volleyball (M = 17.5; S.D. = 3.93), and handball 
(M = 16.0; S.D. = 4.24), but significant type of sport main 
effects were not observed for task orientation.

Discussion
The main purpose of this study was investigating of 

relation between goal–orientations and sport commitment 
among athletes. The significant finding in this study 
regarding goal–orientations was negative relation with 
sport commitment (fig 2). This negative relation observed 
specially for task–orientation. Given that task–oriented 
athlete are professional players, because extend and 
develop their fundamental skills in one’s sport by their 
task–orientate characteristic [7], and this subject can 
be happen to less commitment for them. As well as, 
professional and task–oriented players are expert and 
elite in special sport and probably these players with these 
characteristics tendency to turnover until experience more 
situations. In contrast, sport teams and clubs received 
each elite, expert and task–oriented players. Therefore, it 
is possible that task–oriented players are elite and expert, 
and elite players usually less sport commitment than 
amateur players.

The other purposes of present study were to examine 
the relationship between sport commitment and constructs. 
Based on research and theory, examining these relations 
was also conducted, and indicated that constructs of sport 
commitment, personal investment, social constraints, 
involvement opportunities, and social support had 
positive association, and involvement alternatives had 
negative association to sport commitment. These findings 
supported previous researches about sport commitment [6, 
32]. Likewise, Weiss, Kimmel and Smith (2001) tested the 
model with youth tennis players and after removing a few 
unreliable items the findings demonstrated a satisfactory 

Table3. Comparison of sport commitment and goal orientations based on gender and type of sports
Mean(SD)

Goal-Orientations Sport Commitment
Task Ego SPC SE PI SC IO IA SS

GND
M 13.1(3.4) 18.4(4.19) 16.3(2.3) 15.7(3.32) 14.8(2.17) 10.0(4.37) 08.6(2.77) 14.0(3.94) 10.2(3.22)
FE 11.2(4.03) 16.6(4.09) 17.2(3.07) 17.4(2.11) 16.1(2.13) 08.4(3.53) 08.4(2.71) 12.0(3.24) 10.6(2.45)
t/S .46/.49 .59/.44 2.49/.44 6.66/.05 .01/.89 1.79/.18 .32/.85 1.39/.24 5.53/.02

TOS
H 11.4(4.92) 16.0(4.24) 18.1(2.31) 17.9(2.32) 15.7(2.23) 10.8(3.44) 09.4(2.55) 12.6(3.95) 11.0(1.86)
V 12.5(3.71) 17.5(3.93) 16.1(2.65) 16.3(3.11) 15.1(2.22) 09.1(4.09) 08.4(2.7) 13.5(4.02) 10.3(2.98)
TF 12.2(2.31) 17.5(3.57) 17.5(2.44) 15.6(2.78) 14.8(2.16) 11.7(5.35) 09.8(2.8) 12.5(3.7) 10.7(3.66)
F 13.6(3.23) 21.3(4.83) 17.7(1.88) 14.9(3.03) 16.4(2.29) 08.3(3.33) 07.5(2.59) 13.5(2.46) 09.6(3.59)

F/S .53/.71 3.34/.01 3.05/.02 1.92/.11 .93/.44 1.96/.10 2.11/.08 .27/.89 .73/.57
Note.  GND = Gender, M = Male, FE = Female, TOS = Type of Sports, H = Handball, V = Volleyball, TF = Track 
and Field, F = Football, t = t-value, F = F-test, S = Significance, SPC = Sport Commitment, SE = Sport Enjoyment, 
PI = Personal Investment, SC = Social Constraint, IO = Involvement Opportunities, IA = Involvement Alternatives, 
SS = Social Support.  
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fit of the model to the data as a majority of fit indices met 
statistical criteria [30]. Also, Weiss, Kimmel and Smith 
(2001) reported that while testing the fit of the model to 
the data they were able to find a satisfactory fit only after 
removing two unreliable items (involvement opportunities 
and sport commitment), while according to findings of 
present study showed that involvement opportunities was 
determined variable for sport commitment, because this 
variable provide learning and experiences chances for 
athletes. This significant finding is consistent with the 
original test of the SCM (Scanlan et al, 1993), and in the 
adults’ fitness participation literature (Alexandris et al, 
2002) [23, 1].

Based on research and according Fig 2, personal 
investment and sport enjoyment were the most related to 
sport commitment. It seems that enjoyable settings in sport 
and physical activities can be creating a sport commitment 
in athletes, except other various benefits. Additional, 
sport coaches and managers with providing appropriate 
contexts can be vital role in appearance of personal 
investment and talents athletes. As well as, according 
to many previous studies such as Wilson et al (2004), 
Carpenter (1992), in this current study, social support had 
been positive related to sport commitment, while Weiss, 
Kimmel and Smith (2001) found that social support 
was not a significant predictor of sport commitment. 
Of course, Scanlan, Russell, Beals and Scanlan (2003) 
found a positive relationship between social support from 
parents, coaches, and teammates and sport commitment 
among elite athletes [24]. However, future researches 
can be present obvious information about social support 
and their relation with sport commitment, because only 
a few studies have investigated the relationship between 
these variables. Despite, in this study observed significant 

and positive relation between social constraints and sport 
commitment, but this finding inconsistent with Casper, 
Gray and Stellino (2007) research; because in their study 
social constraints were not found to significantly contribute 
to tennis commitment. According to this study, sport 
commitment occur when constraints of peers, coaches, 
parents, managers and etc to be received in athletes.  

In contrast, fig 2 showed that there are negative 
relation between involvement alternatives and sport 
commitment. This finding that demonstrated reducible 
impact of involvement alternatives on sport commitment, 
consistent with many studies (Guillet, Sarrazin, Carpenter, 
Trouilloud, & Curry, 2002; Weiss et al., 2001), but Casper, 
Gray and Stellino (2007), were not found significantly 
predictor sport commitment [9, 30 & 6]. It is possible that 
among team and individual sports athletes for reasons of 
alternatives such as investment of time and energy and 
etc a negative impact on their commitment, nonetheless, 
alternative activities may not have contributed to the 
commitment of the players in the current study [6].

Furthermore, according Table 2, results of interrelations 
showed that had a strong and negative relation between 
task–orientation and sport enjoyment. Based on findings, 
with more task–oriented, reduce both sport enjoyment 
and commitment. It is important, because for more sport 
enjoyment and commitment among athletes should be 
preventing from team and individual sports player’s 
attitude toward task–orientations. Thus, based on 
research findings and according to fig 2, constructs of 
sport enjoyment, personal investment, social constraints, 
involvement opportunities, and social support having 
positive relation, and construct of involvement alternatives 
and goal–orientation specially task–orientation having 
negative relation with sport commitment.

Figure 2. Result of significant correlation of research model
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The other significant finding in this study regarding 

goal–orientations was that team sport athletes were higher 
ego –orientation more than individual sport athletes. People 
with a strong ego–orientation define success as being 
better than others. These findings supported previous 
researches. For example Hanrahan and Biddle (2002) in 
their study demonstrated that track and field sport athletes 
reported stronger task–orientations than football players 
[11]. It seems that individual sports provide performance 
information that could easily allow athletes to focus on 
improving personal best times, distances, or scores, in 
turn promoting a task–orientation [12].

Despite, individual sports that often involve the 
obvious ranking or comparison of individual athletes 
may promote an ego–orientation (Hanrahan and Cerin, 
2009), but based on findings of this study could be cited 
that team sports tendency towards ego–orientations than 
individual sports, in contrast, according to Hanrahan and 
Biddle (2002) Closed–skilled sports, may promote a task 
orientation, supported by the finding of present study that 
track and field athletes were less in ego–orientation than 
team sport athletes such as Football and volleyball players 
[11]. Therefore, open –skilled sports athletes had higher 
ego–orientations more than closed–skilled sports athletes 
by using results of this study. As well as, could be cited 
that team and open–skilled sports athletes had higher 
ego–orientations more than individual and closed–skilled 
sports athletes. These findings can be results of nature of 
sports skills. Individual and closed–skilled sports such 
as track and field may for reason having special skills, 
movement athletes’ concentration towards learning and 
development of fundamental and principal skills and 
performance more than team and closed–skilled sports. 
However, for obtain obvious reasons in this field, need to 
future and more researches.

Also, the other significant finding in this current study 
regarding six constructs of SCM and sport commitment 
was that female athletes were higher sport enjoyment and 
social support more than male athletes, whereas Scanlan 
et al (1993) found no significant difference between 
males and females and the six constructs of the SCM and 
sport commitment [23]. It seems that females perceived 
enjoyable settings more than males in sports environments. 
Furthermore, female concept and experiences construct of 
social support by their unique features in support, based 
on social and psychological researches. As well as, team 
sport athletes (such as handball and football players) had 
a higher sport commitment more than individual sport 
athletes (track and field athletes). Such, team sports having 
atmosphere of affiliation and friendship creating to high 
sport commitment in own athletes. On other hand, team 
and open–skilled sports had higher sport commitment 
more than individual and closed–skilled sports. Thus, type 
of sports (team/individual, or open/closed–skill sports) 
and gender differences (female and male), influences 
constructs of SCM and sport commitment, but these 
findings were not observed for goal–orientations (task 
and ego). Future research may examine the repeat relation 
between goal–orientations and sport commitment in other 
cultures, age ranges, and other type of sport.
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Журнал
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

СТАТТІ РЕЦЕНЗУЮТЬСЯ
Текст обсягом 8 і більше  сторінок формату А4  українською (або російською, польською, англійською) мовою надси-

лати електронною поштою в редакторі WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, 
інтервал 1,5. 

До статті можна додавати графічні матеріали.  Діаграми (бажано кольорові), малюнки, схеми виконувати з можливістю 
редагування в WORD, Excel (шрифт 10) або у вигляді окремих файлів у форматі jpg (300x300dpi). 

Формули (шрифт 10) - редактори формул: MathType Equation, MathMagic Pro Equation, Microsoft Equation. 
Фото - в окремому файлі у форматі jpg (300x300dpi).

 
Стаття має такі розділи:
Анотації (трьома мовами - укр., рос., англ.). Обсяг кожної 800-900 знаків. Структура анотації: мета, матеріал, результат. 
Ключові слова: ( 5-6 слів). 
Навести переклад прізвища та ініціалів автора(ів) і назви статті на двох інших мовах. 
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які  спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, ко-
трим присвячується означена  стаття).

Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завданнями.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  (формулювання цілей статті або постановка завдання. Стисло навести - 

матеріал і методи дослідження, організація дослідження). 
Результати дослідження  (виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів).
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Література (5-7) у відповідності до Міжнародного стандарту українською, російською або англійською мовою. Для 

джерел на інших мовах додавати паралельну назву англійською.
Навести: повністю прізвище, ім'я, по-батькові автора (ів); контактний e-mail; телефон; поштову адресу.
Редакція надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. журналу. 
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку 

надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Web-сторінки: 

     http://www.sportpedagogy.org.ua - головна сторінка журналу;
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html- архів статей з 1996р.; 
http://www.sportsscience.org 

Довідка: тел.: (057) 755-73-58; факс: (057) 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
Skype: yermakov_sergey
поштова адреса: Єрмаков  Сергій Сидорович, а/с 11135, м.Харків-68, 61068.
e-mail: sportart@gmail.com 

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ
Журнал відкритий для вільного користування. 
Всі статті доступні для читання, завантаження і друку (http://www.sportpedagogy.org.ua).
Представляючи статтю для публікації, автор тим самим:

Погоджується на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет (угода про передачу прав на публікацію - 
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/soglashenie.html);
Погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів з принципів етики наукових публікацій 
(http://www.icmje.org/urm_main.html).

Конфлікт інтересів, біомедична етика
Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме або непряме відношення до публікації статті або відомостей, що містяться в 

ній, вирішуються відповідно до законодавства України у сфері інтелектуальної власності (http://sips.gov.ua/ua/normative_
acts.html).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій Всесвітньої асоціації медичних редакторів з принципів етики наукових 
публікацій (http://www.icmje.org/urm_main.html).
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Zasady redagowania publikacji:
1. Тytuł pracy (dużymi literami), - imię i nazwisko autora (autorów); nazwę instytucji;
2. Тekst streszczenia w trzech językach (ang., ukr., ros), powinien zawierać: 

- imię i nazwisko autora (autorów), 
- tytuł pracy, 
- krótką treść artykułu (minimalna objętość – 800-900 znaków; struktura: cel badań, materiał/metoda, rezultaty).

Po każdym streszczeniu należy podać również słowa kluczowe.
3. Struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel pracy, zadania 
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4. Spis literatury może zawierać pozycje w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. W publikacjach w innych językach (w 

tym polskim) należy podawać (równolegle z oryginałem) również nazwę w języku angielskim.

Przykład publikacji w języku polskim:
Larski Z. Some new data concerning virology [Niektóre nowe dane dotyczace wirusologii] //Medycyna   Weterynaryjna. - 

2000. - vol. 56 (1). - P. 5-10.

5. Objętość artykułu – nie mniej niż osiem stron (A4). Tekst może być przygotowany w języku ukraińskim, rosyjskim, an-
gielskim lub polskim. Format  DOC lub RTF, interlinia 1,5; marginesy 2 cm, czcionka Times New Roman 14 pkt. (dla rysunków, 
wzorów, diagramów, schematów, tabel – czcionka 10 pkt.), spis literatury – nie mniej niż pięć pozycji.

6. Rysunki powinny być tak wykonane aby można je redagować (Word, Excel i inne). W przypadku, jeśli jest to niemożliwe, 
należy przygotować je w postaci odrębnych plików jpg z rozdzielczością 300x300dpi.

7. Na końcu publikacji należy podać w języku angielskim:
 - nazwisko i imię autora,
 - nazwę instytucji naukowej lub innej organizacji, którą reprezentuje autor,
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