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І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Науково-методичні основи використання засобів фізичного
виховання для підвищення працездатності і зміцнення здоров’я
різних груп населення
АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК СТУДЕНТІВ ВУЗУ
Сергій Абрамов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
Постановка проблеми. В основі навчально-виховного процесу у вищій
навчальній школі лежить комплексний, системний характер утворення,
виховання й професійної підготовці спеціалістів. Теоретичні заняття з фізичного
виховання спрямовані на придбання студентами знань по основах теорії,
методики й організації фізичного виховання, на формування у студентів
свідомості й переконаності в необхідності регулярно займатися фізичною
культурою й спортом. Також значну роль у формуванні фізичного здоров'я
студентської молоді грають соціально-гігієнічні умови життя: оптимальне
фізичне й психоемоційне навантаження, раціональний режим харчування,
роботи, навчання та відпочинку. Сприятливі побутові умови, екологічний і
соціальний комфорт, що виключає шкідливі звички та колективні форми
спілкування істотно підвищують рівень загальної і гігієнічної культури
студентів [3, 6].
Зміст курсу фізичного виховання регламентуються державною навчальною
програмою для вищих учбових закладів. Навчальний матеріал програми
передбачає рішення завдань фізичного виховання студентів і складається з
теоретичного й практичного розділів. Система навчання фізичній культурі у вузі
поєднує традиційні методичні принципи й прийоми фізичної підготовки з
новітніми методами організації передачі й засвоєння матеріалу, передбачає
чітке співвідношення обсягу й інтенсивності фізичного навантаження,
послідовності навчання, чергування різних видів і форм навчальної роботи.
Навчальні заняття з дисципліни «Фізичне виховання», як і оздоровчі,
фізкультурні й спортивні заходи, що проводяться у вищих учбових заходах,
спрямовані на широке залучення студентської молоді до регулярних занять
фізичною культурою й спортом у свій вільний час та активного відпочинку, на
зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичної й спортивної підготовленості
студентів. Такі заходи організуються у вільний від навчальних занять час, у
вихідні й святкові дні. Ці заходи проводяться на основі ініціативи й
самодіяльності студентів, при методичному керівництві кафедри фізичного
виховання й активній участі керуючих органів вищого навчального вузу [4, 5].
Залучення студентів вузів до систематичних занять фізичними вправами як
впродовж учбових занять, так і у вільний час, пов'язано з формуванням у
студентів правильного відношення до фізичної культури, розумінням її
соціальної ролі, з усвідомленням особистої необхідності займатися освоєнням
певної системи знань для організації здорового способу життя [1].
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Дослідження виконувалось за планом науково-дослідної роботи кафедри
фізичного виховання факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».
Мета дослідження – шляхи залучення студентів вузу до занять фізичною
культурою і спортом у вільний час.
Результати дослідження. Однією з задач кафедри фізичного виховання є
сприяння активному проведенню вільного часу студентів вищого навчального
закладу. Робота із впровадження фізичної культури й спорту в повсякденне
життя студентів знайшла своє відображення, як у Програмах Міністерства
освіти, так й у Програмі з фізичного виховання Кафедри. Дана Програма
включає як розділ навчальних занять з дисципліни «Фізичне виховання»
відповідно до розкладу, так й самостійні заняття студентів. Викладачі кафедри
фізичного виховання, відповідно до Програми, збільшують інформованість
студентів вузу щодо їхнього здоров'я, що покращується при фізичній діяльності,
а також, намагаються залучити більшу кількість студентів до самостійних
занять фізичною культурою й проведення активного відпочинку.
Проведення організаційної роботи серед студентів всередині Університету
включає використання повідомлень про проведення різних спортивно-масових
заходів в університетському друкованому виданні, на інтернет-сторінці
Університету, факультетів і кафедр, повідомлення на «дошках оголошень» в
корпусах Університету (деканатах факультетів і кафедр, у гуртожитках), при
проведенні навчальних занять та ін. Якісна підготовка до таких спортивномасових заходів вимагає від студентів відповідально займатися не тільки в
період проведення навчальних занять, але й впродовж самостійної підготовки.
Проведення самостійної підготовки студентів здійснюється у вільний час, як
форма активного відпочинку, при цьому використовуються рекомендації
викладачів фізичного виховання, методична література, власні знання й знання,
що отримані на навчальних заняттях [2].
Два спортивно-масових заходи – Спартакіада Університету з видів спорту
й легкоатлетичний біг проводяться в рамках загальноуніверситетських змагань.
Підготовка до цих змагань проводиться впродовж навчального року, значну
роль у підготовці виконують самостійні заняття студентів і проведення
активного відпочинку, під час якого студенти не тільки весело проводять свій
вільний час, але й, займаючись певним видом спорту, вдосконалюють свої
знання, які отримані під час навчальних занять.
Активний відпочинок — спосіб проведення вільного часу, різновид хобі, в
процесі якого студенти займається активними видами діяльності, що
потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла.
У теперішній час існують різні варіанти активного відпочинку людини,
влітку це – туристичні походи, водний туризм (рафтинг), велосипедні та кінні
походи, екстремальні тури; взимку – гірські лижі, сафарі на снігоходах, лижні
походи, але, на жаль, більшість цих видів активного відпочинку вимагають
застосування дорогого устаткування, спорядження, роботу інструктора й т.д.,
отже значних фінансових витрат, тому вітчизняному студенту вищого
навчального закладу, у сучасних умовах, необхідно використовувати доступні
засоби активного проведення відпочинку й методичні рекомендації викладачів
фізичного виховання.
Одним з важливих заходів активного відпочинку є водні процедури
(обтирання й обливання водою, душ, купання), які, як правило, застосовуються
разом із фізичними вправами або самостійно.
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Активний відпочинок підвищує працездатність тільки при виконанні
наявних умов: його ефективність виявляється лише при оптимальних
навантаженнях. М’язова діяльність, викликана різким загостренням емоційного
стану в екзаменаційний період (змагання, єдиноборства, відповідальні спортивні
ігри), призводить до пригнічення розумової працездатності. Отже,
спрямованість занять в екзаменаційний період до основної маси студентів
повинна мати профілактичний характер.
Висновки. Здоров'я можна визначити як стан організму людини, її
фізичних та психічних якостей, що забезпечує їй можливість активно жити та
працювати в різних умовах навколишнього середовища й протистояти його
несприятливим факторам. Активний відпочинок впродовж навчання у вузі
позитивно впливає на студентів та підвищує ефективність їх навчання, але,
результат від такої форми проведення свого вільного часу проявляється
опосередковано через декілька складових: підвищення працездатності,
скорочення пропусків навчальних занять при втомленості або хворобі,
покращення рухових навичок, підвищення громадської активності.
Є необхідність дослідження проведення вільного часу студентами вищих
учбових закладів за допомогою анкетування.
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АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК СТУДЕНТІВ ВУЗУ
Сергій Абрамов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Впродовж певного часу – часу навчання в середній школі – викладачі фізичної культури
прагнуть надати учням знання про корисність занять фізичними вправами й спортом у свій
вільний час. Під час навчання у вищій школі, викладачі фізичного виховання також ставлять
однім зі своїх завдань – надання студентам необхідної інформації щодо занять оздоровчою
фізичною культурою й спортом у вільний час. У статті аналізується використання занять
фізичною культурою й спортом, як форми активного проведення часу студентів.
Ключові слова: вільний час, вуз, діяльність, здоров'я, навчання, студент, фізична
культура.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Сергей Абрамов
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт»
В течение определенного времени – времени обучения в средней школе – преподаватели
физической культуры стремятся предоставить ученикам знания о полезности занятий
физическими упражнениями и спортом в свое свободное время. Во время обучения в высшей
школе, преподаватели физического воспитания также ставят одной со своих задач –
предоставление студентам необходимой информации относительно занятий оздоровительной
физической культурой и спортом в свободное время. В статье анализируется использование
занятий физической культурой и спортом, как формы активного проведения времени
студентов.
Ключевые слова: вуз, деятельность, здоровье, обучение, свободное время, студент,
физическая культура.

ACTIVE RECREATION UNIVERSITY STUDENT
Sergei Abramov
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
During the certain time – time of education in secondary school – teachers of physical culture
aspire to give to schoolboys and girls the knowledge about utility of physical exercises and sports
trainings in free time. The one of tasks that also put lecturers of physical education during training in
High school is the granting to students the necessary information concerning of recreation physical
culture and sports trainings in free time. The using of physical culture and sports trainings as the form
of active realization of students’ time is analyzed in the clause.
Key words: activity, free time, health, High school, physical culture, student, training.

ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ-СТУДЕНТОК З
ПЕРЕВАЖАННЯМ ПАРАСИМПАТОТОНІЧНОГО ТИПУ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ
СИСТЕМИ ПІСЛЯ РОКУ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
Наталія Безпалова
Тернопільський національний економічний університет
Постановка проблеми. Перспективними напрямами формування і
розвитку здорового способу життя вважають реалізацію державних програм
розвитку фізичної культури, спорту і туризму, рекреації й активного відпочинку
з використанням нових оздоровчих технологій, впровадження у побут
оздоровчо-спортивного туризму, сімейних рекреаційних екскурсій, походів
вихідного дня тощо [4,5]. Тісно пов’язана з забезпеченням загального здоров’я
реабілітація людини. Культура відновлення фізичних та емоційних сил так само
важлива, як і вміння ефективно працювати. На сучасному етапі — з посиленням
різноманітних тисків на людину — цей аспект життєдіяльності набуває
особливої значущості [6]. За таких обставин важливе значення має раціональний
вибір форм рекреаційної діяльності з урахуванням індивідуальних
особливостей, умов і способу життя, специфіки соціокультурного середовища і
доступних можливостей. Нині людина, її культура, освіта, науковий розвиток,
здоров'я, особисті якості розглядаються не як інструмент у тій чи іншій
діяльності з перетворенням природи й суспільства, а насамперед як мету,
результат, суть цих перетворень та існування самого суспільства. Це пов'язано зі
зміною парадигми розвитку суспільства, панівною в нашій країні протягом
десятиліть, нові концептуальні системи поглядів, відповідно до якої саме
людина із усіма її унікальними корисними властивостями і особливостями
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утворює центр теоретичного осмислення соціальних явищ [7]. Натомість, така
переоцінка ролі особистості розвитку нашого суспільства пов'язана з процесами
гуманізації, демократизації, лібералізації, збільшення гласності. Гіподинамія і
гіпокінезія є причиною не тільки зниження функціональних можливостей
організму і скорочення термінів профпридатності, але і впливають на тривалість
життя. З урахуванням описаних обставин особливу значимість здобуває
профілактика гіподинамічної хвороби, зокрема в інвалідів. Серед ряду факторів
одне з головних місць займає оздоровча фізична культура в зв'язку з впливом
фізичних вправ не тільки на кістково-м'язову систему, але і на психологічний
стан [3,10]. Фізкультура і спорт розглядаються як засіб фізичної, психологічної і
соціально-середовищної реабілітації. Саме фізкультура і спорт у силу впливу,
що активно діє на організм, на підвищення рівня фізичної підготовки,
розширення кола спілкування, стимуляції "духу змагання" розглядається як
оздоровче середовище. Фізична культура як оздоровче середовище складається з
ряду послідовних етапів зміна яких не обов'язково буде здійснена в кожному
конкретному випадку. Це залежить від фізичних і психологічних задатків і
ступеня виразності реабілітаційного потенціалу. Визнано, що одним з перших
етапів, а разом з тим необхідних компонентів фізичної культури є фізичне
виховання" яке виконує функцію систематичної фізичної підготовки, зокрема,
інвалідів з дитинства до практичного життя [1]. У ході фізичного виховання
формуються особистісні властивості людини, воля, здатність переборювати
труднощі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що фізичне
виховання як спеціальний метод удосконалення фізичного і морального
потенціалу людини саме по собі ще не є середовищем з погляду реабілітації.
Оздоровлення людини з використанням ранкової зарядки, виробничої зарядки,
лікувальної фізкультури й інших індивідуальних методів впливу ще не створює
оздоровче середовище. Для цього необхідно введення, "включення" безлічі
інших факторів змагального, ігрового характеру, що крім розвитку й
удосконалення моторики повинно створити саме середовище. Оздоровчий її
вплив буде позначатися в такому випадку і на психологічному стані людини. У
ході змагань виявиться можливість самореалізації, самоствердження
індивідуума, що створює передумови його соціальної інтеграції [8,9]. Слід
зазначити, що фізичне виховання як спеціальний метод удосконалення
фізичного і морального потенціалу інваліда саме по собі ще не являє собою
середовище з погляду соціально-середовищної реабілітації. Оздоровлення
інваліда з використанням ранкової зарядки, виробничої зарядки, лікувальної
фізкультури й інших індивідуальних методів впливу ще не створює оздоровче
середовище. Для цього необхідно введення, "включення" безлічі інших факторів
змагального, ігрового характеру, що крім розвитку й удосконалення моторики
повинно створити саме середовище. Оздоровчий її вплив буде позначатися в
такому випадку і на психологічному стані інвалідів. У ході змагань виявиться
можливість самореалізації, самоствердження інвалідів, що створює передумови
їхньої соціальної інтеграції. Науковими дослідженнями встановлено
взаємозв'язок між рівнем рухової активності та захворюваністю і смертністю.
Автоматизація і механізація виробництва, розвиток різноманітних засобів
зв'язку, транспорту, побуту, спричинили значне обмеження рухової
активності.Поступове зниження зацікавленості спортом, тривале перебування на
робочому місці у тій самій позі, відпочинок за книгою чи перед телевізором
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дуже обмежують рухову активність дорослої людини. Наслідком цього є значні
порушення в діяльності життєво важливих систем, передчасне старіння і рання
смерть. Тривале зниження рухової активності призводить до подальших більш
виражених та стійких порушень, які поступово стають незворотними. Наслідком
цього є поява поширених у наш час так званих хвороб цивілізації – гіпертонічної
хвороби, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда,
захворювання судин ніг, порушення постави з ураженнями кістково-м'язового
апарату. Водночас фізичні вправи, регулярні заняття фізкультурою і спортом
дають позитивний ефект, який має різносторонній характер. Насамперед його
проявом є економізація та стимуляція функцій організму.
Мета роботи. Виявити динаміку фізичного розвитку дівчат з переважанням
парасимпатотонічного типу функціональної активності автономної нервової
системи під дією фізичних навантажень за даними антропометричних та
функціональних показників.
Завдання дослідження:
1. Визначити вихідний рівень автономної нервової системи,
морфофункціональні
закономірності
фізичного
розвитку,
фізичну
підготовленість у студенток що займаються фізичним вихованням за програмою
вищих навчальних закладів.
2. Дослідити фізичний розвиток студенток під впливом спеціальних
фізичних навантажень в залежності від переважання типу функціональної
активності автономної нервової системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фізичні вправи позитивно
впливають на обмін речовин, сприяють зменшенню холестерину, що має велике
значення для профілактики серцево-судинних захворювань. Позитивні зміни
спостерігаються і в опорно-руховому апараті: удосконалюється кровопостачання
та нервова регуляція м'язів, підвищується активність ферментів, що
прискорюють аеробні та анаеробні реакції у м'язах, покращується
функціональна спроможність суглобів. За допомогою електрокардіографа
“Кардіо” за методикою Р.М. Баєвського [2] визначили переважання типу
функціональної активності автономної нервової системи (АНС). В дослідженні
приймали участь 15 студенток віком від 17 до 21 років з переважанням
парасимпатотонічного типу автономної нервової системи, що навчаються на
різних факультетах Тернопільського національного економічного університету.
Протягом року дослідження дівчата займалися за програмою з фізичного
виховання для студентів вищих навчальних закладів України. Кожне заняття
тривало 80 хвилин. Заняття проводилися два рази на тиждень протягом
навчального року. На кожному занятті відводилося 50-55 % всього часу для
розвитку основної рухової якості, об'єм та інтенсивність фізичних навантажень
були приблизно однаковими. Навчальний процес з фізичного виховання
студенток експериментальної групи був спрямований на розвиток швидкісних
якостей, силових якостей та загальної витривалості. Контрольним вихідним
рівнем студенток, що приймали участь у дослідженні, було взято вихідні виміри
антропометричних, функціональних та показників фізичної тренованості на час
поступлення на перший курс у вищий навчальний заклад. За допомогою
анатомо–антропометричних методів та методів функціональних проб
досліджували рівень фізичного розвитку студенток. Повторні антропометричні
та функціональні виміри дали можливість прослідкувати зміни в динаміці
фізичного розвитку студенток під дією загальних фізичних вправ та вправ
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спеціальної спрямованості. Довжина тіла, вага і обхват грудей відносяться до
основних розмірів тіла. Ці розміри дають можливість характеризувати процеси
росту і фізичного розвитку організму людини і визначають своєрідність
індивідуальності та групову різницю. У відповідності до програми дослідження
нами була розроблена реєстраційна карта студенток з антропометричними та
функціональними вимірюваннями, яка і стала одним з основних документів
дослідження. По методиціі електрокардіографії та гістографії визначали тип
функціональної активності автономної нервової системи за загальноприйнятою
методикою Р.М. Баєвського та методами міжнародних стандартів. Програмне
забезпечення системи “DiaCard” було встановлене на IBM-PC, який поєднувався
з комп’ютером з попередньо встановленою операційною системою Windows 9X,
ME, 2000, XP. В результаті дослідження отриманий цифровий матеріал був
статистично оброблений за методом Стьюдента на персональному комп’ютері
типу ІВМ за допомогою ліцензованої програми Ехсеl. Достовірною вважали
ймовірність помилки менше 5 % (р< 0,05).
Результати дослідження та їх обговорення. Після року занять фізичними
вправами з тижневим навантаженням протягом 4-х академічних годин, у дівчат
спостерігалися позитивні зміни у фізичному розвитку. Розглядаючи отримані
дані, можна зробити висновок про ступінь та характер змін у будові тіла,
розвитку грудної клітки, основних м’язових груп та компонентів маси тіла від
початку дослідження. Використовуючи методику функціональних тестів, а саме
– кистьової динамометрії та життєвої ємності легень нами була оцінена
динаміка зрушень функціональних можливостей організму (табл. 1).
Таблиця 1
Морфофункціональні показники дівчат-студенток з переважанням
парасимпатотонічного типу функціональної активності АНС(%)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назва показників
Маса тіла
Довжина тіла
Обхват грудної клітки (вдих)
Обхват грудної клітки (видих)
Обхват правого плеча
Обхват правого стегна
Обхват правої гомілки в широкій частині
Товщина жирової складки на спині
Товщина жирової складки на плечі ззаду
Товщина жирової складки на передпліччі ззаду
Товщина жирової складки на стегні ззаду
Товщина жирової складки на гомілці ззаду
Життєва ємність легень
Динамометрія правої кисті руки

1-й рік

Р

-0,57
1,06
2,36
-1,00
2,07
-1,04
-0,47
-37,25
-28,13
-22,73
-37,84
-35,48
7,14
16,67

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001

Визначали стан рухових якостей студентів за допомогою тестування на
початку дослідження (вихідний рівень), та наприкінці першого року
дослідження (табл. 2).
Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості дівчат-студенток з переважанням
парасимпатотонічного типу функціональної активності АНС (%)
№
п/п

Назва показників

1-й рік
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1.
2.
3.
4.

Біг на 30м
Біг на 100м
Стрибок в довжину з місця
Біг на 2000м

-2,44
-0,75
5,80
-2,70

<0,05
>0,05
<0,05
<0,01

Висновки. Важливим засобом корекції морфофункціонального стану
студенток є фізичні вправи, які мають специфічну спрямованість, об’єм та
інтенсивність навантажень. Динаміка покращення фізичної підготовки
студенток дозволяє говорити про ефективність та доцільність застосування
специфічно спрямованих фізичних навантажень. За допомогою статистичних
досліджень було проведено обробку даних антропометричних обстежень та
виявлено, що динаміка фізичного розвитку в порівнянні з контролем відбулася у
всіх дівчат-парасимпатотоніків. Найбільші зміни в антропометричних
показниках, які безпосередньо вплинули на результати фізичної підготовленості
виявлені за дії спеціальних фізичних навантажень на витривалість. Будова тіла
студенток прямопропорційно залежить від переважання в них типу автономної
нервової системи. Аналіз досягнутих результатів студенток-парасимпатотоніків
дав змогу зафіксувати найкращу фізичну підготовленість в роботі на
витривалість. Морфофункціональні закономірності фізичного розвитку
студенток з переважанням парасимпатотонічного типу функціональної
активності автономної нервової системи показують, що їм притаманно
виконувати роботу на витривалість. Величина аеробних можливостей організму
є основним критерієм його фізичного здоров'я та життєздатності. Чим більше
кисню отримує організм і, відповідно енергії, тим більшими адаптаційними
можливостями володіє людина для виконання будь-якого виду діяльності.
Аеробна продуктивність є фізіологічною основою загальної витривалості (їх
величина детермінована функціональними резервами основних систем
життєзабезпечення-кровообігу та дихання). Існує високий ступінь залежності
між можливістю людини до максимального споживання кисню та його
можливістю до інтенсивної м'язової роботи. Показники аеробної функції, в
основному, характерізують діяльність серцево-судинної й дихальної систем
організму, які у свою чергу в значній мірі визначають стан фізичного здоров'я
людини, тому можуть використовуватися для контролю ефективності
навчального процесу з фізичного виховання.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
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АНОТАЦІЇ

ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ-СТУДЕНТОК З
ПЕРЕВАЖАННЯМ ПАРАСИМПАТОТОНІЧНОГО ТИПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ РОКУ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
Наталія Безпалова
Тернопільський національний економічний університет
Розглядається вплив фізичних навантажень на дівочий організм. Найкращі
морфофункціональні зміни показників спостерігаються у дівчат з переважанням
парасимпатотонічного типу функціональної активності автономної нервової системи
при отриманні навантажень на розвиток витривалості. Позитивна динаміка змін
відмічена і при фіксуванні результатів фізичної підготовленості дівчат-студенток.
Ключові слова: антропометрія, функціональні показники, фізичні навантаження,
парасимпатотоніки, автономна нервова система.
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК СТУДЕНТОК С
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПАРАСИМПАТОТОНИЧЕСКОГО ТИПА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПОСЛЕ ГОДА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
Наталья Беспалова
Тернопольский национальный экономический университет
Рассматривается влияние физических нагрузок на организм девушек. Лучшие
морфофункциональные изменения показателей наблюдаются у девушек с
преобладанием парасимпатотонического типа функциональной активности автономной
нервной системы при получении нагрузок на развитие выносливости. Положительная
динамика изменений отмечена и при фиксировании результатов физической
подготовленности девушек-студенток.
Ключевые слова: антропометрия, функциональные показатели, физические
нагрузки, парасимпатотоники, автономная нервная система.
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DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF GIRLS STUDENTS
DOMINATED PARASYMPATOTONICHNOHO TYPE FUNCTIONAL ACTIVITY
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AFTER A YEAR OF PHYSICAL LOAD
Nataliia Bezpalova
Ternopil National Economic University
The influence of physical activity on the girl's body. The most observed morphological
changes in the girls dominated parasympatotonichnoho type of functional activity of the
autonomic nervous system in obtaining stress on the development of endurance. The positive
dynamics of marked and in stating the results of physical fitness girls students.
Key words: anthropometry, functional indexes, physical work, parasympathetics,
autonomic nervous system.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Виктор Билоконь
Национальний Технический университет Украины «КПИ»
Актуальность. Школьный возраст – период жизни и развития детей,
охватываемый временем обучения в общеобразовательных учреждениях. Этот
период продолжительностью 10-11 лет подразделяется на 3 возрастных этапа:
младший школьный возраст (с 6-7 до 11 лет), подростковый возраст (с 11-12 до
14-15 лет) и возраст ранней юности ( с 15 до 18 лет). На последнем завершается
обучение в общеобразовательной школе или же осуществляется переход в
профессионально-технические училища и в средние учебные заведения, где
завершается также и общее образование.
В нашей стране сложилась научно обоснованная система физического
воспитания, рассчитанная на приобщение к физической культуре всего
подрастающего поколения. Основой этой системы является обязательный курс
физического воспитания, осуществляемый по государственной программе. Он
сочетается с многообразными формами использования физической культуры в
режиме учебного дня и домашнего быта, а также с регулярными занятиями по
личному выбору учащихся в коллективе физической культуры учебного
заведения, в коллективах физической культуры спортивных обществ, в ДЮСШ
и других внешкольных учреждениях. Функционирование этой системы
обеспечено материально-техническими средствами, квалифицированными
педагогическими кадрами, финансовыми ресурсами и другими условиями. Она
непрерывно развивается и совершенствуется с учетом новых потребностей и
возможностей общества, передового опыта и достижений науки [1.8.9]
Социально-педагогическое значение направленного использования
средств физической культуры в школьном возрасте заключается в следующем:
создается прочный фундамент гармонического физического развития,
укрепления здоровья, всестороннего физического образования и воспитания;
накапливаются предпосылки для успешного овладения производственнотрудовыми, воинскими и другими специальностями; обеспечивается высокий
уровень физической и умственной работоспособности и, как следствие этого,
высокая успеваемость в учебных заведениях, а впоследствии, эффективность
общественно полезной деятельности; появляется возможность рационального
использования
досуга;
последовательно
повышается
нравственная,
интеллектуальная, эстетическая и трудовая культура подрастающего поколения.
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Исключительно важно то обстоятельство, что система использования
средств физической культуры в школьном возрасте обеспечивает длительное (в
течение 11-12 лет), планомерное и регулярное физическое воспитание всего
подрастающего поколения, достижения им базовой профессиональноприкладной и спортивной подготовленности. Все это становится фундаментом
дальнейшего физического совершенствования в предстоящей взрослой жизни
[2.5.6]
Продолжающееся в школьном возрасте интенсивное развитие форм и
функций организма в определенной степени зависит от условий жизни и
характера деятельности, в частности, от направленного использования средств
физической культуры. Доказано, что недостаток двигательной активности
(гиподинамия) неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом
развитии, ослаблению защитных сил организма и серьезным нарушениям
здоровья. Умелое применение специально подобранных и правильно
дозированных физических упражнений в период усиленного естественного
морфофункционального
развития
способствуют
стимулированию,
упорядочению и интенсификации соответствующих процессов, достижению
значительного подъема функциональных возможностей всех систем организма.
Это тем важнее, что на более поздних возрастных этапах, когда пики
естественного развития тех или иных функций просрочены, добиться подобных
результатов трудно и невозможно.
Физическая культура в школьном возрасте имеет большое значение для
обучения необходимым в жизни двигательным умениям и навыкам и для
овладения основами их использования в разнообразных условиях двигательной
деятельности. Установлено, что в этом возрасте способность к обучению
двигательным действиям имеет благоприятные этапы для быстрого и
полноценного освоения новых и перестройке недостаточно совершенных
двигательных действий, для всестороннего развития всех двигательных качеств.
Приобретенный в школьном возрасте богатый фонд двигательных умений и
навыков, а также физических, интеллектуальных, волевых и других качеств
становится базой для быстрого и полноценного овладения профессиональнотрудовыми и другими специальными двигательными действиями и дальнейшего
физического совершенствования в зрелом возрасте [3.4.7.8]
Система физического воспитания в школьном возрасте характеризуется
большим разнообразием задач направленного воздействия на организм и
психику занимающихся. Принципиальной основой постановки этих задач
являются
гуманизация
жизнедеятельности
учащихся,
подготовка
подрастающего поколения к изменяющимся условиям деятельности. Основой
же их детализации и конкретизации применительно к разнообразным условиям
физического воспитания служит научно обоснованный опыт физкультурной
работы с детьми и данные специальных педагогических, психологических,
физиологических и других научных исследований.
Целью работы является изучение влияния особенностей построения
занятий физической культурой и спортом на организм юного спортсмена.
Решение этой общей цели обуславливает постановку следующей задачи:
определить наиболее эффективные средства и методы, способствующие
подготовке юного спортсмена; опредилить индивидуальную направленность
средств и методов при подготовке начинающих спортсменов (на примере
занимающихся футболом); на уровне дипломной работы дать рекомендации по
25

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
формированию нагрузок, которые будут способствовать развитию двигательных
качеств.
Методы исследований
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: анализ и обобщение научно – методической литературы и
изучение опыта практической работы. В перечень литературных источников
были включены работы, которые наиболее полно содержат сведения по данной
теме. Были использованы труды из смежных областей наук, теории и методики
физического воспитания и основ спортивной тренировки, теории и методики
детского и юношеского спорта, физиологии, психологии, педагогики. Изучение
опыта практической работы проводилось путём анализа документов
планирования и учёта уроков по физическому воспитанию, а также путём учёта
тренировочного процесса в ДЮСШ; с целью получения информативного
материала и глубокого, всестороннего изучения вопросов значения развития
ведущих двигательных качеств. Для качественной подготовки юного
спортсмена проводились педагогические наблюдения.
Результаты исследования.
Подвижные игры – сознательная инициативная деятельность,
направленная на достижение условной цели, добровольно установленной
самими играющими.
Подвижные игры — это одна из форм организации учащихся. Такие игры
можно применять в работе с юными спортсменами разного возраста, однако
наибольший эффект они оказывают на начальном этапе подготовки в младшем
школьном возрасте. Практика свидетельствует, что подвижные игры нужно
использовать в системе занятий для совершенствования физической,
технической, тактической и психологической подготовки.
Проведению игры предшествует организационно-методическая подготовка,
которая заключается в следующем: любая игра должна оздоравливать,
воспитывать, образовывать; при подготовке к проведению подвижной игры,
постановке основной задачи преподаватель ориентируется на подготовленность
детей, их количество и условия, в которых будет проводиться игра (в зале, на
спортивной площадке, на местности и т.д.); к основным организационным
моментам относятся: подготовка места для проведения подвижной игры, выбор
инвентаря, разметка площадки.
При проведении подвижной игры тренер последовательно решает
следующие методические задачи: разместить учащихся правильно, в
соответствии с требованиями игры, и определить свою роль в объяснении игры
и ее проведении; определить, кто из учащихся будет ведущим в игре (кто
капитаном, кто помощником), разделить отделение на команды; осуществлять
наблюдение и коррекцию игровой деятельности, судейство игры, дозировку
нагрузки; подвести итог игры и объявить ее результаты.
Организация и проведение игр на уроках имеют свои организационные и
методические особенности.
С детьми младшего школьного возраста проводятся игры с элементами
общеразвивающих упражнений, с преимущественной направленностью на
развитие той или иной физической способности. Как правило, в играх
осуществляется сопряженное педагогическое воздействие, позволяющее
совершенствовать технику движений, воспитывать физические способности.
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Например, на занятиях по обучению технике бега и развитию скоростных
способностей и ловкости используется игра "Мы веселые ребята", структуру
которой определяют такие задачи: обучение технике бега и воспитание
быстроты и ловкости.
Подготовка к проведению игры: на противоположных сторонах площадки
или зала отмечают линиями два "дома" на расстоянии 15—20 м один от другого.
Между "домами" посредине площадки становится водящий. Остальные
играющие находятся на одной стороне площадки, за линией одного "дома".
Если игра проводится на большой площадке, надо ограничить ее с боков,
прочертив линии примерно на расстоянии 8—10 м одна от другой.
Водящий, стоя лицом к играющим, громко произносит: "Раз, два, три!", а
все играющие после этого говорят хором: "Мы — веселые ребята, любим бегать
и играть, ну попробуй нас догнать!"
Действие игроков и водящего: после речитатива все перебегают на
противоположную сторону за линию другого дома. Водящий старается
дотронуться рукой до перебегающих, что будет означать выход игрока из игры.
Когда все играющие перебегут, водящий опять считает: "Раз, два, три!", а дети
возвращаются бегом в "дом".
Дозировка игровой деятельности: после 2—3 перебежек (по договоренности) подсчитываются пойманные, затем пойманные включаются в
игру, назначается другой водящий, и все начинается сначала. Игра проводится
3—4 раза, после чего отмечаются ни разу не пойманные ребята и лучшие
водящие, сумевшие поймать больше ребят.
Правила: перебегать на другую сторону можно только после слов "нас
догнать!"; нельзя, выбежав из-за линии дома, возвращаться назад; игрок,
поступивший так, считается пойманным; поймать — значит дотронуться до
играющего; водящий может ловить только до линии дома; за линией игрок
пойманным не считается. По окончании игры подводятся итоги.
Подвижные игры могут решать задачи общей физической и специальной
подготовки, необходимой для избранного вида спорта.
Для проведения занятий с использованием спортивно-игрового
(соревновательного) метода подготавливается площадка размерами 15—20 х
6—8 м. В процессе занятий применяется инвентарь, который имеется в каждой
спортивной школе: мячи (набивные, футбольные, волейбольные, баскетбольные, теннисные), гимнастические скамейки, палки, обручи, булавы, прыжковые
планки и т.д. В виде дополнительного инвентаря самостоятельно изготавливаются мешочки с песком, резиновые кольца и т.д. Площадка может быть
разделена на "коридоры" в зависимости от количества команд.
Дифференциация учащихся на отделения осуществляется несколькими
способами: по показателям развития физических способностей; по показателям
физического развития; при расчете на 1-й, 2-й, 3-й и т.д. в зависимости от
количества команд; с использованием фигурной маршировки;
индивидуальным выбором. Способы разделения на отделения зависят от
условий, однако наиболее эффективными, по нашим наблюдениям, являются
два первых. Количество команд зависит от общего числа учащихся, их физической подготовленности и направленности занятий.
По команде тренера отделение выстраивается на стартовой линии. Тренер
определяет задачи и объясняет правила игры. Во время объяснения
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используются наглядные пособия в виде схем и рисунков. Началом проведения
игровой эстафеты является команда учителя.
В зависимости от постановки задач используются игры, направленные на
избирательное воспитание физических способностей и на обучение технике
движений. Например: Задача. Воспитание скоростных способностей и обучение
технике бега по прямой. Средства. Игра-эстафета "Кто быстрей?".
Содержание. По команде "Марш!" направляющий в отделении бежит с
максимальной скоростью по прямой, обегает стойку, возвращается к отделению,
касанием руки дает старт следующему игроку, а сам становится на левый фланг.
Игра повторяется 3 раза. Побеждает команда, набравшая большее количество
победных очков, т.е. быстро, правильно, технично выполнившая упражнение. В
дальнейшем условия усложняются: на пути бега устанавливаются
гимнастические скамейки, мячи, булавы. Бег может проводиться с переноской
набивных и других мячей, передачей мячей и т.д.
Игры - эстафеты подбираются по всем видам программы и используются в
течение всего года. Завершающим этапом данной формы организации занятий
являются соревнования между группами на лично - командное первенство.
Соревнования организуются один раз в месяц по тем разделам программы,
которые были изучены на занятиях. Так, если изучали бег, прыжки, метания, то
эти движения включаются в содержание соревнований таким образом, чтобы
некоторые из них выполнялись комплексно. Например:
- пробежать 10 м, проползти под препятствием (натянутый шнур или
прыжковая планка), пройти по гимнастической скамейке, сделать поворот возле
стойки, затем выполнить все упражнения в обратном порядке;
- преодолеть коридор длиной 8—10 м с препятствием — на пути
разложены гимнастические палки (ступеньки);
- метание в цель теннисного или волейбольного мяча двумя руками из-за
головы.
Кроме этого, в программу соревнований можно включить тесты,
позволяющие измерить уровень физической подготовленности. Приводим
содержание некоторых спортивно - игровых средств для воспитания физических
способностей детей и подростков. Считаем необходимым напомнить, что
подбор упражнений для проведения занятий с использованием спортивного
игрового метода - творчество педагога, тренера. И чем разнообразнее будут эти
упражнения, тем большего эффекта можно достигнуть в разносторонней
физической подготовке.
Выводы Подготовка юного спортсмена, как и любой педагогический
процесс, следует обосновать на глубоких знаниях средств, методов и форм
педагогического воздействия и объёма направленного на это воздействие.
Занятия физической культурой и спортом предполагают воспитательную,
образовательную и оздоровительную направленность педагогических
воздействий, которые в взаимосвязи решают общую задачу – максимальное
развитие индивидуальных способностей спортсменов и их реализацию в
условиях соревновательной деятельности.
Практические методы обучения, направленные на формирование у юных
спортсменов двигательных умений и навыков основываются прежде всего на их
готовности к выполнению того или иного движения. Эта готовность отражает
параметры, оказывающие существенное влияние на технику движения, развитие
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физических качеств и координационных способностей, психическое развитие,
основу которого в данном случае составляет мотивационная деятельность.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

ЛИТЕРАТУРА
Верхошанский Ю. В. Горизонты теории и методологии спортивной тренировки /
Ю. В. Верхошанский // Теория и практика физической культуры – 1998 – № 7 с.
41 – 54.
Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій в процесі підготовки юнацьких
команд з футболу: методичний посібник / А. В. Дулібський – К.: Науково –
методичний комітет федерації футболу України, 2001 – 130 с.
Жбанков О. В. Методология формирования информационного пространства
процесса физического воспитания / О. В. Жбанков // Теория и практика
физической культуры – 1998 - № 6 с. 25 – 26, 39 – 40.
Максименко Г. Н. Основы отбора, обучения и тренировки юных легкоатлетов /
Г. Н. Максименко, А. Ф. Полтавский – Киев: Вища школа, 1994 – 365 с.
Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев – М.:
ФиС, 1991 – 286 с.
Селуянов С. Н. Моделирование в теории спорта / С. Н. Селуянов // ГЦОЛИФК –
М.: 1991 – 58 с.
Стамбулова Н. Б. Формирование спортивно важных психических свойств
спортсмена / Спортивная психология в трудах отечественных специалистов /
Сост. и общ. редакция И. П. Волкова – СПб.: Питер, 2003 – с. 64 – 72.
Тарпищев Ш. А., Губа В. П. Особенности подготовки юных теннисистов / Ш. А.
Тарпищев, В. П. Губа – 2 – е издание, перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт,
2006
Шестаков М. П. Управление технической подготовкой спортсменов с
использованием моделирования / М. П. Шестаков // Теория и практика
физической культуры – 1998 - № 3 – с. 51 – 54.
АННОТАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Виктор Билоконь
Национальний Технический университет Украины «КПИ»
Изучено влияние организации занятий физической культурой и спортом при подготовке
юных спортсменов, а также их влияние на повышение уровня физической и функциональной
подготовленности. Одним из перспективным направлением совершенствования системы
занятий физической культурой и спортом является поиск и научное обоснование эффективных
средств и методов развития двигательных качеств спортсменов.
Ключевые слова: занятия физической культурой и спортом, юные спортсмены,
организованность, физические качества, нагрузка, двигательные качества.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
Віктор Білоконь
Національний Технічний університет України «КПІ»
Вивчено вплив організації занять фізичною культурою та спортом під час підготовки
юних спортсменів, а також їх вплив на підвищення рівня фізичної та функціональної
підготовленості. Одним з перспективних напрямків вдосконалення системи занять фізичною
культурою та спортом є пошук та наукове обґрунтування ефективних засобів та методів
розвитку рухових якостей спортсменів.
Ключові слова: заняття фізичною культурою та спортом, юні спортсмени,
організованість, фізичні якості, навантаження, рухові якості
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ORGANIZATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNDER THE
PREPARATION OF YOUNG SPORTSMEN
Victor Bilokon
National Technical University of Ukraine "KPI"
The influence of the organization of physical culture and sports in the preparation of young
athletes , as well as their impact on the improvement of the physical and functional training . One
promising way to improve the system of physical culture and sports is to find scientific justification
and effective tools and methods for the development of motor qualities athletes.
Key words: physical culture and sports, young athlete, organization, physical quality, load,
motor quality.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ
Наталія Брайко
Національний технічний університет України «КПІ»
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Турбота про здоров’я молодого покоління – це актуальна проблема сучасного
українського суспільства. Вона включає сукупність взаємопов'язаних аспектів,
які характеризують різні напрями, а саме: організацію професійної діяльності,
заняття фізичними вправами, дозвілля, харчування, спорт, медичне
обслуговування тощо [5]. Однією зі складових цієї сукупності є організація
фізичного виховання студентської молоді з вадами здоров’я [3,5]. Серед
чинників, що негативно впливають на здоров'я підростаючого покоління, слід
розглядати погіршення соціально-економічних показників, санітарноепідеміологічної та екологічної ситуації в країні. Згідно зі статистичними
даними за останні роки суттєво збільшилася кількість студентів, які відносяться
до спеціальних медичних груп (СМГ) [5]. Вихід з положення, що склалося,
можливий лише при комплексному вирішенні завдань фізичного, морального та
духовного виховання молоді, насамперед студентської [8,9]. Фізичне виховання
повинне передбачати раціональне поєднання нових підходів до педагогічного
процесу з дисципліни «Фізичне виховання» і нових технологій
здоров’яформування [1,5]. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених
використанню здоров'язбережувальних технологій у навчальному процесі, це
питання залишається недостатньо розробленим [4]. В даний час вкрай
недостатньо досліджень, присвячених розробці алгоритмів оздоровлення
студентів спеціальних медичних груп у навчальному процесі [7,10]. Як свідчать
статистичні матеріали Міністерства охорони здоров'я України спостерігається
тенденція до зростання загальної захворюваності учнівської молоді, збільшення
поширеності неінфекційних хронічних захворювань [9]. За даними вибіркових
досліджень 70 % студентів мають низький і нижче середнього рівні фізичного
здоров'я, більше половини (52,6 %) з них мають морфо-функціональні
відхилення різного характеру, а у 36 – 40 % відзначаються хронічні
неінфекційні захворювання [5]. Стабільно збільшується кількість студентів, які
відносяться до спеціальної медичної групи. У зв'язку з цим, виникає
необхідність впровадження системи заходів щодо підвищення рівня здоров'я
студентів та організації їх належного відпочинку протягом навчального року з
урахуванням ризиків для здоров'я молоді, характерних для України. Даними
питаннями займалися велика кількість дослідників. Так, Є.А. Захаріною
розглянуті комплексні підходи щодо формування мотивації до рухової
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активності студентів вищих навчальних закладів [3]; Я. М. Герчаком вивчалося
формування готовності до здоров'язбереження студентів вищої професійної
освіти [2]; Н.А. Рибачук запропонована теорія і технологія формування
культури здоров'я студентів [10]; Г.П. Мещеряковою проаналізовано
організаційно-педагогічне
забезпечення
реалізації
здоров'язберігаючих
технологій в освітньому процесі ВНЗ [6]. Однак, використання даних численних
досліджень студентів вельми скрутно через відмінності в умовах навчання і
побутових умов студентів, в характері організації фізичного виховання та ін.
Крім того, проведені дослідження характеризуються відносно невеликою
кількістю охоплених опитуванням студентів, що не дає підстав для широких
узагальнень і перенесення отриманих результатів на інший контингент
студентів. Практично відсутні роботи, присвячені розробці програм занять зі
студентами з ослабленим здоров'ям у позанавчальний час. Все це дозволяє
вважати, що розробка та обґрунтування здоров'яформуючих технологій у
фізичному вихованні студентів, які належать до спеціальної медичної групи, з
використанням диференційованих програм є сучасним та актуальним
дослідженням. Важливість проблеми зумовила необхідність виконання даного
дослідження.
Дослідження виконані згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.1 «Вдосконалення програмнонормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер
державної реєстрації 0111U001733).
Мета – здійснити аналіз сучасних технологій здоров’яформування
студентської молоді в процесі фізичного виховання, дослідити стан здоров’я та
показники мотивації до занять руховою активністю студентів спеціальних
відділень.
Методи та організація дослідження – теоретичний аналіз науковометодичної літератури, аналіз законодавчих та нормативних документів,
вивчення педагогічного досвіду вищих навчальних закладів з організації
фізичного виховання студентів, педагогічні спостереження, соціологічні методи
дослідження, методи статистичної обробки даних. Джерелами досліджень
слугували вітчизняна законодавча база в галузі освіти, статистичні матеріали та
дослідження українських та зарубіжних науковців.
У дослідженнях брали участь студенти 1-2 курсу спеціального відділення
Національного технічного університету України «КПІ» (n = 74 особи).
Результати дослідження та їх обговорення. В даний час, процес навчання
у вузі характеризується засвоєнням великого обсягу інформації в короткі
терміни, технізацією навчального процесу, частими інноваціями педагогічного
процесу. Безумовно, це не може не позначитися на психоемоційному та
психофізичному стані студентів. Статистичні дані свідчать про збільшення
кількості студентів, які відносяться до спеціальної медичної групи за останні
п’ять років, що природним чином впливає на зниження рівня психоемоційного
стану, професійно-прикладних якостей майбутнього фахівця і в кінцевому
рахунку на його конкурентно спроможність на ринку праці. У Національному
технічному університеті України «КПІ» за останні роки простежується чітка
тенденція до збільшення кількості студентів, які мають відхилення у стані
здоров'я. За період з 2011 до 2014 року кількість студентів СМГ збільшилась з
5,1 % до 7,4 %. Узагальнений аналіз результатів досліджень способу життя і
стану здоров'я свідчить, що одним з основних чинників ризику розвитку
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функціональних розладів у обстеженого контингенту є низька рухова активність
(33 % юнаків і 74,6 % дівчат), що в поєднанні з нераціональним харчуванням
(43,8 % і у 55,2 % осіб відповідно) призводить до надлишкової маси тіла (31,3 %
юнаків і 62,7 % дівчат). Задовільно оцінили стан свого організму в даний час
88,9 % юнаків і 61,6 % дівчат. Значно менша кількість студентів була не
задоволена станом свого організму, це – 11,1 % юнаків і 31,4 % дівчат. В даний
час регулярно займаються фізичною культурою 16,7 % юнаків і 8,1 % дівчат,
епізодично – переважна кількість студентів: 83,3 % юнаків і 66,3 % дівчат. Не
займаються фізичною культурою 25,6 % дівчат, юнаків з такою оцінкою
виявлено не було.
Говорячи про низький рівень фізичного здоров'я основної маси студентів і,
зокрема студентів, які належать до СМГ, ми пропонуємо використовувати
термін «здоров’яформуючі технології». В даний час процес фізичного
виховання з традиційним підходом до навчання не вирішує проблеми корекції
фізичного стану. Як стверджують дослідники (С. М. Футорний, 2013) створення
здоров’язформуючого освітнього середовища є головною передумовою
поліпшення здоров’я студентської молоді, що передбачає раціональне
планування навчального навантаження; гармонійне поєднання її рухової
активності з розумовою діяльністю; організацію збалансованого харчування
тощо. Головними ознаками такого середовища має стати оптимальне поєднання
методів, форм, засобів навчання, їх відповідність здібностям та віковим
особливостям
учнівської
та
студентської
молоді;
проведення
експериментального впливу нових навчально-методичних засобів на здоров’я
студентів, дотримання режиму рухової активності, створення емоційно
сприятливої атмосфери навчання, культивування здоров’я тощо.
Дослідження проведені зі студентами спеціальної медичної групи НТУУ
«КПІ» встановили, що 59,5 % оцінили свій стан здоров’я як поганий.
Студентами визначено основні причини, які перешкоджають участі у
регулярних заняттях фізичними вправами. Серед основних визначено:
відсутність вільного часу 75,7 %; власна недисциплінованість 43,2 %; погане
самопочуття 32,4 %; скрутне фінансове становище 13,8 %; відсутність бажання,
інтересу 10,8 % тощо (табл.1).
Таблиця 1
Причини, які перешкоджають участі у регулярних заняттях
фізичними вправами, %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Причини
1 курс
78,9
15,8
5,3
15,8

Відсутність вільного часу
Відсутність бажання, інтересу
Незадовільні побутові умови
Відсутність спортивних споруд
поблизу домівки
Відсутність інформації, реклами
Відсутність коштів для оплати занять
Погане самопочуття
Власна недисциплінованість
Інші

5,3
21,1
31,6
47,4
–

Студенти
2 курс
72,2
5,6
22,2
5,5
–
5,6
33,3
38,9
11,1

разом
75,7
10,8
13,5
10,8
2,7
13,5
32,4
43,2
5,4

Більшість респондентів (59,5 %) обирають тільки організовані форми
занять руховою активністю (в режимі навчальних або позанавчальних занять).
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У здоров'яформуючих технологіях метою є підвищення рівня фізичного
здоров’я, мотивації до здорового способу життя, організації свого рухового
режиму, що адекватний власному стану не тільки у навчальних заняттях з
фізичного виховання, але і у позанавчальний час. Для студентів спеціальних
медичних груп важливими є не тільки систематичні заняття фізичними
вправами, але й адресна корекція порушених функцій організму за алгоритмами
оздоровлення, забезпечуючи при цьому дію на організм лікувально-оздоровчого
впливу, яка зростає. Розробка та застосування здоров'яформуючих технологій у
фізичному вихованні студентів, які належать до спеціальних медичних груп, що
враховує індивідуальні особливості студентів та передбачає чітке дозування
фізичного
навантаження
щодо
поставленого
діагнозу
спільно
з
профілактичними і оздоровчими засобами відновлення організму, робить даний
напрямок актуальним.
Висновки. Вивчення стану питання про використання здоров'яформуючих
технологій у процесі фізичного виховання студентів за даними літературних
джерел свідчить, що у більшості вищих навчальних закладів слабо
використовується наявний потенціал для збереження та зміцнення здоров'я
студентів, формування ціннісного ставлення до здоров'я і здорового способу
життя. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах донині орієнтовано на
досягнення нормативних вимог, на реалізацію декларованої державної
програми, а не на задоволення потреби у руховій активності кожного студента,
без урахування його інтересів та мотивів. У результаті цього з кожним роком
збільшується кількість студентів, які мають порушення у стані здоров’я і
належить до спеціальних медичних груп. Це дозволяє вважати, що розробка і
обґрунтування здоров’яформуючих технологій у фізичному вихованні студентів
спеціальних медичних груп є сучасною і актуальною.
Перспективи подальших досліджень у даному напряму полягатимуть у
розробці програми занять для студентів спеціального відділення.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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АНОТАЦІЇ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗДОРОВ’ЯФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ
Наталія Брайко
Національний технічний університет України «КПІ»
Розглянуто сучасні підходи до проблеми здоров’яформування студентів спеціального
відділення. Здійснено аналіз сучасних технологій здоров’яформування студентської молоді в
процесі фізичного виховання, досліджено стан здоров’я та показники мотивації до занять
руховою активністю студентів спеціальних відділень.
Ключові
слова:
студенти,
спеціальне
відділення,
фізичне
виховання,
здоров’язформування
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЗДОРОВЬЯФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
Наталья Брайко
Национальный технический университет Украины « КПИ »
Рассмотрены современные подходы к проблеме здоровьяформування студентов
специального отделения . Осуществлен анализ современных технологий здоровьяформування
студенческой молодежи в процессе физического воспитания , исследовано состояние здоровья
и показатели мотивации к занятиям двигательной активностью студентов специальных
отделений.
Ключевые слова: студенты , специальное отделение , физическое воспитание ,
здоровьязформування
NEW APPROACHES TO ZDOROV'YAFORMUVANNYA DURING PHYSICAL
EDUCATION STUDENTS SPECIAL DEPARTMENTS
Natalia Brajko
National Technical University of Ukraine "KPI"
The modern approaches to the issue of health promotion in the students of special medical
groups are reviewed. Modern technologies for health promotion in students during physical education
are analysed, and health status and indices of motivation for physical activity classes are studied in
students of special medical groups.
Key words: students, special medical group, physical education, health promotion.

СЦЕНІЧНИЙ РУХ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ
Андрій Бусол, Василь Бусол1, Галина Кроншталь, Михайло Цибульський
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львівський державний університет фізичної культури1
Постановка проблеми. Нині є достатньо причин для того, щоб вважати
предмет «Сценічний рух» провідним у формуванні пластичної культури актора.
34

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Це базова дисципліна, засвоєння якої забезпечує активне й цікаве існування
актора на сцені.
Актор не може називатися актором без уміння володіти своїм тілом. Актор
повинен не лише мати повноцінний апарат вираження, але й постійно його
вдосконалювати. Для цього необхідно знати його можливості, закони
управління цим апаратом, закони руху на сцені [1].
Оволодіння технікою сценічного руху та вміння правильно
використовувати цю техніку на сцені, в кіно та на естраді сприятимуть
відтворенню точних пластичних форм, які і є основою трюків та видовищного
мистецтва загалом. Трюк як майстерний маневр, або технічний прийом, як
правило, небезпечний або зовсім нездійсненний для непідготовленої людини.
При певному рівні знань та фізичної підготовленості трюк може бути виконаний
успішно, що є показником професіоналізму виконавця. Актор повинен володіти
технікою різноманітних сценічних рухових умінь і навичок. Усе це в поєднанні
зі знанням конкретних форм поведінки людей різних національностей і в різні
періоди історії є тим досвідом і практикою, на основі яких актор може
правильно діяти в ролі, створюючи при цьому трюки та видовищні ефекти.
Сценічний рух завжди залишатиметься актуальним у професійній
діяльності. Без основ сценічного руху неможливий розвиток акторської
майстерності. Для формування пластично-виразного образу необхідно, щоб
організм був спеціально підготовлений, що дасть актору таку зовнішню техніку,
за допомогою якої він зможе легко й правильно виконувати будь-які рухи.
Зовнішня техніка за наявності творчої обдарованості завжди здатна створити
високий сценічний результат. Але, щоб зрозуміти можливості актора в процесі
фізичного втілення, необхідно пізнати закони руху на сцені. В професійній
діяльності актор стикається з необхідністю докладно пізнавати свою тілесну
форму, якою він володіє до моменту, коли починає сценічну роботу. Він має
пізнати можливості повноцінного використання свого тіла для виразної
сценічної дії. Оскільки природні здібності можуть бути покращені лише шляхом
відповідних тренувань, актор повинен займатися вдосконаленням цих
здібностей у потрібному напрямку, щоб розвинути їх до рівня спеціалізованих
вмінь та навичок, а деякі – до звичних повсякденних дій. Звичні дії мимоволі
переносяться на сцену та створюють спектаклі високий пластичний результат.
Це особливо важливо для молодих акторів та тих хто готується ними стати,
оскільки без постійної уваги до власної фізичної форми та удосконалення
прийомами сценічного руху неможливо досягти акторської майстерності.
Мета дослідження. Узагальнити дані теорії і практики щодо значущості
сценічного руху для професійної підготовки акторів.
Завдання: 1. Вивчити сучасні погляди на роль сценічного руху в
професійній підготовці акторів.
2. Розкрити основні засоби та методи удосконалення спеціальних фізичних
здібностей та прийомів сценічного руху.
Результати дослідження. Дія – це основа акторського мистецтва. Про це
писали багато теоретиків і практиків театру, але ці міркування носили
абстрактний характер, оскільки не спиралися на конкретне і точне розуміння
того, що таке дія. Першим розкрив сутність дії К.С. Станіславський [1] він
побачив в ній злитий комплекс двох компонентів рухів: психологічного і
фізичного: «Гармонія психічних і фізичних рухів тому й потрібна вам у виставі,
що сила впливу на глядачів полягає в умінні вивільнити весь свій організм.
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Удосконалювати своє тіло так, щоб ніщо у вашому тілі не могло перешкодити
відображати внутрішнє життя ролі чітко і точно». Важливість і значимість цього
визначення стала основоположною для досягнення гармонії двох начал у
творчості акторів.
У даний час у світі існує величезна кількість театральних шкіл, чи не
кожна з яких претендує на власну театральну естетику, що базується на різних
психічних тренінгах і тілесних прийомах розвитку акторської майстерності.
Однак якщо пильно придивитися до методик викладання, то ми виявимо у
більшості з них загальні витоки. Це системи К. Станіславського, М.Чехова, В.
Мейєрхольда, Є. Вахтангова, М. Рейнгхардта, а так само – стародавні
«шаманські» техніки, що лежать в основі суто фізіологічної природи театру.
Михайло Чехов, Всеволод Мейєрхольд, Євген Вахтангов, будучи геніальними
учнями К.С. Станіславського, не зупинилися на досягненнях свого вчителя, але
поглибили і розвинули його базові відкриття як в області закономірностей
створення драматичного спектаклю в цілому, так і щодо законів створення
пластики образу – зокрема. Кожен з них йшов своїм шляхом, вносячи свої
особисті спостереження, досвід, талант і психофізичні можливості власного
тіла.
Принципи театральної біомеханіки зумовлені самою природою руху. Будьяка театральна дисципліна – сценічний рух, сценічна мова чи майстерність
актора - засвоюється завдяки педагогові. Розвинути в молодого актора інтерес
до творчості, зміцнити його у творчих прагненнях – головна місія педагога.
Увесь педагогічний процес слід підпорядкувати основній меті – вихованню
актора, готового до творчості. У вирішенні цього завдання особливого значення
набувають здатність і вміння актора точно організувати свої рухи в часі й
просторі. Час, простір і мова – компоненти, за допомогою яких актор і режисер
вирішують складні творчі завдання.
Спочатку педагог створює проблемну ситуацію, в якій постає необхідність
нового прийому, що допоміг би в глибокому знайомстві з персонажем. Потім –
фаза орієнтування в прийомі, елементі, його первинне розуміння, використання.
Пізніше відбувається глибше усвідомлення деяких його функцій, уже
самостійне його використання, а також уміння пояснити іншому [2]. Не всякий
рух на сцені стає знаком , що виражає стан душі і думки актора – персонажа, а
лише те, яке усвідомлено сформованим в процесі репетицій і освоєно актором
як необхідну дію. Свідомий відхід від автоматизму в русі, відчуття розвитку
руху як єдиного процесу, точність і оригінальний колорит жесту, вміння
вибудовувати пластичну фразу і пластичний діалог з партнером на основі добре
освоєних навичок – ось складові акторської техніки, що роблять рух на сцені
виразним. Часто молодий актор знаходиться в протиріччі між незнанням своїх
професійних можливостей і тим, як йому хотілося б зіграти роль. Причиною
невиразної гри стає невиховане тіло, що знаходиться не в ладах зі свідомістю
актора, суперечить йому, протестуючи проти незвичного і незвичайного.
Відсутність в нашому повсякденному житті природних ситуацій, що вимагають
активної роботи тіла, веде до втрати здатності координувати рух, порушення
балансу оптимальних енергетичних витрат, пов’язаних з новою фізичною
діяльністю.
Проблема тіла і свідомості актора те саме що проблема матерії і духу.
Ступінь творчої досконалості актора визначається тим , наскільки успішно ця
проблема вирішується, наскільки ясно, яскраво і адекватно актор може
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висловити в русі і жесті емоції і думки персонажа, наскільки свідомо актор
підходить до процесу творчості. Гармонія руху й свідомості, безперечно, є
результатом тривалої праці, що потребує, насамперед, часу. Але бажано, щоб
молодий актор уже на початку своєї кар’єри прагнув зробити своє тіло
«мудрим», тобто гнучким і рухливим, сміливим, спритним, слухняним, чуйним,
розумним і освіченим. Легкість свідомого керування тілом є особливо
важливою у витонченій пластиці, що, як і простий рух, відпрацьовується в
репетиції і має виконуватися актором з мінімальним контролем, властивим
виконанню простого руху. Головне завдання актора – за оптимальних
енергетичних витрат досягти максимальної пластичної виразності, яка залежить
від його здатності відчувати рух.
Відчуття руху – це психофізичні якості актора, які проявляються у видимій
формі й можуть і повинні контролюватися через амплітуду, швидкість, силу й
чіткість ліній руху; навичка, що формується в процесі переживання руху, тобто
свідомого освоєння його структури. Відчуття руху завжди індивідуальне: у
гнучкому тілі одне, в тілі з перекачаними м’язами – інше. В актора, здатного до
швидкої й точної пластичної реакції на певний сигнал – один м’язовий тонус, а
в актора, не здатного реалізувати свій власний імпульс у русі, інше відчуття.
Здатність відчувати рух залежить від його швидкості – на це слід зважати,
опановуючи як прості, так і складні пластичні форми. Від мікрожесту до
«жесту» всім тілом – ось шлях, який потрібно пройти акторові, щоб подолати
суто зовнішнє відчуття руху й відчути своє тіло як матерію, наповнену
енергією, що перебуває в постійному русі. До відчуття руху ми наближаємося
через виховання відчуття ракурсу, де головне завдання – навчитися відчувати
зміни позиції тіла по міліметрах.
Навчальна дисципліна «Сценічний рух» передбачає розуміння й
опанування руху як структури. Його термінологія основана не тільки на
театральній лексиці, але й на поняттях точних наук (центр ваги, статика,
динаміка, інерція, імпульс, енергія, амплітуда, швидкість тощо). Однак
результати творчих експериментів можуть бути зафіксовані лише у враженнях,
відчуттях, м’язовій пам’яті. Актору щоразу необхідно докладати зусиль,
наповнюючи свою м’язову пам’ять новими враженнями від добре відомих
вправ, таким чином виховуючи в собі відчуття руху. Актор повинен змінювати
уявлення про свої можливості. На заняття потрібно приходити з бажанням змін і
з передчуттям радості для свого тіла. Це не стільки фізична скільки моральна
праця. Важливим в сценічному русі є ставлення актора до розминок. Для
розігріву м’язів актора на уроці сценічного руху існують спеціальні вправи.
Дуже важливим є розуміння актора, що він прийшов не на тренування для
розвитку м’язів, а на репетицію чи пробу. Головним є не багаторазове
виконання вправи, а усвідомлення актором як ця вправа виконується і для чого
вона. Вправи, які позбавляють зайвого напруження, слід розглянути під іншим
кутом із заміною поняття розслаблення на поняття міра напруженості – від
ледве помітного до дуже сильного, розвиваючи в актора здатність відчувати
напруження на кількох рівнях. Наприклад, на сцені не може бути падіння під
час повного розслаблення, що нерідко можна спостерігати на заняттях
сценічного руху. Падіння відбувається з певною мірою напруження, що, у свою
чергу, впливає на швидкість, м’якість і оригінальність руху. Уміти
розслаблятися – ще не значить уміти творчо працювати з напруженням [3].
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Творчий процес в розвитку актора полягає в зміні його ставлення до своїх
можливостей. А. Ільїн, видатний російський філософ, писав: «Якби я втратив
своє тіло, я втратив би самого себе. Знаходячи тіло, я знаходжу себе. Я рухаюся
– значить живу і приводжу в рух світ. Мене немає без тіла, і я існую як тіло.
Лише в русі я осягаю себе в якості тіла. Моє тіло є збіг буття і пізнання, суб’єкта
та об’єкта. Воно – початок і кінець мого існування »[4].
Гостріше відчути і зрозуміти міру гармонії в рухах можна через вправи з
балансування – від простого руху тулубом уперед і назад, вправо й уліво, стоячи
на одній нозі, до ексцентричних вправ еквілібриста, що йде по канатові над
прірвою. Балансування в критичній для тіла позиції активізує роботу як великих
так і дрібних м’язів. Цей процес потребує додаткового напруження, що, у свою
чергу, спричиняє порушення координації, втрату керування швидкістю руху й
інерції. У роботі з акторами проблема балансу поширюється не тільки на
вправи, що формують пластичні навички актора, але й на процес роботи над
роллю, коли створення актором художнього образу є пошуком рівноваги між
своїм індивідуальним «Я» і персонажем. Часто рухи, звичні й легко виконувані
в житті, в театрі стають незручними й невиразними. Одна з причин –
нездатність актора координувати як нові, так і відомі йому рухи в умовах сцени.
Якщо координація потребує додаткових зусиль, то це породжує психофізичний
дискомфорт. Координацію необхідно вивчати в такій розмаїтості й обсязі, щоб
актор міг перевірити свою здатність до опанування нових рухів у новій програмі
координації, яка наповнила б новими відчуттями м’язову пам’ять. Розвинена
здатність до координації – це гарантія оптимального витрачання часу й енергії
під час виконання руху в умовах сцени. Легкість координації – фундамент
спритності. Важливою якістю для актора є швидкість рухів та вміння управляти
швидкістю руху в нестандартних сценічних ситуаціях. Є дві крайності, яких
припускається молодий актор: або він працює на зручній і звичній для нього
темповій середині, або робить усе занадто швидко, коли в цьому немає
необхідності. Коли ж дійсно виникає сценічна необхідність діяти швидко, всі
зусилля витрачаються на безконтрольну емоцію і процес керування зводиться
до нуля.
Робота зі швидкістю починається зі звичайної ходи – це швидкість
звичного для нас руху, коли ми не поспішаємо і не сповільнюємо крок
спеціально. Умовно в тренінгу можна визначити дев’ять швидкостей: чотири на
уповільнення й чотири на прискорення при середній п’ятій швидкості. Ці
дев’ять швидкостей необхідні для створення внутрішнього «спідометра» рухів.
Кожна зміна швидкості повинна бути процесом не тільки індивідуально
відчутним, але й видимим. Робота зі швидкістю – це робота не тільки із часом і
простором, але і з напруженням та інерцією. Важливо, як актор перерозподіляє
напруження в тілі, змінюючи швидкість, і як керує інерцією, коли виникає
перешкода, що змушує зупинитись або поміняти напрямок. Від того, наскільки
добре актор управляє інерцією, залежить, як точно він закінчить рух і наскільки
природно зможе перейти від однієї швидкості до іншої. Уміння керувати
інерцією руху повинне трансформуватися в уміння керувати інерцією думки й
емоції, що народжують як рух, так і слово.
Акторська гра завжди пов’язана з проявом волі, тобто з напруженням –
фізичним і психічним. Виходячи на сцену, актор постійно коригує своє
напруження, не змінюючи сценічного завдання. Складність його професії
полягає в тому, що актор повинен щоразу відтворювати на сцені її форму та
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зміст, а не повторювати форму механічно. У незмінних постановочних умовах
тільки артист є непостійною величиною і джерелом несподіваних емоційних
імпульсів. Тому тільки від нього залежить, стане його сьогоднішня гра
оригінальною, по новому заповненою, або буде тільки повторенням учорашньої
[5]. Якість дії залежить від простих параметрів: швидко-повільно, жорстком’яко, сильно-слабко і т. д. Міра напруження залежить і прихована саме в цих
характеристиках дії. В акторській грі нерідко наявна поспішність у рухах і
окремому жесті. Це, насамперед, зайва витрата енергії, що спричиняє
перенапруження, тобто прагнення втримати енергію. Щоб уникнути цього, слід
навчитися витрачати творчу енергію розумно, і лише в такому разі вона,
зробивши коло, повернеться до артиста збільшеною [6].
Побудувати рух, що має змістовне значення, – це практично те ж саме, що
скласти фразу тексту. Рухи, що виражають стан психіки людини в кожний
момент життя, є продуктом свідомості людини; але їх конкретні форми залежать
від різноманітних і численних факторів, фізіологічних властивостей організму,
його підготовленості, темпераменту, характеру, конкретних відчуттів і
сприймань, ступеня активності в даний момент і інших ознак і обставин [7].
Пластична фраза – це ланцюжок рухів, що виражає закінчену думку і має
рухливу структуру, яка являє собою логічну послідовність процесів підготовки
і здійснення, контролю дії, пов’язаної з керуванням інерцією, і завершення руху
(логічної крапки).
Професійна робота з опанування вправ на парну взаємодію починається з
підготовчого парного тренінгу і триває з опануванням елементів трюкової
пластики в сценічній акробатиці й сценічному бої. Здатність відчувати партнера
вдосконалюється на уроках сценічного фехтування. Вправи парного тренінгу на
уроках сценічного руху варто розподілити на кілька груп, залежно від завдань,
які в цих вправах виконуються. Парний тренінг передбачає й роботу з
предметом, де виконується завдання грати з предметом як з партнером. Парний
тренінг, як жоден інший індивідуальний, припускає перехід від руху до
цілеспрямованої дії. Саме через цю призму слід розглядати ввесь парний
тренінг. У цьому разі стає важливою не кількість опанованих парних вправ, а
якість нових відчуттів. Усі вправи виховують відповідальність за партнера,
дбайливе ставлення до нього, до його індивідуальних особливостей, від чого
залежить спільний успіх.
Висновки. 1. У більшості проаналізованих джерел наголошується
важливість оволодіння технікою сценічних рухів для акторської майстерності.
Підкреслюється що часто причиною невиразної гри актора є непідготовлене
тіло. Недостатньо активна робота над технікою сценічних рухів веде до втрати
здатності координувати рухи, порушення балансу оптимальних енергетичних
витрат, пов’язаних з фізичною діяльністю. Майстерність актора визначається
тим, наскільки успішно вирішується проблема тіла і свідомості, наскільки ясно і
яскраво актор може висловити в русі і жесті емоції і думки персонажа. Молодим
акторам рекомендується уже на початку своєї кар’єри працювати над своїм
тілом, щоб зробити його (мудрим), тобто гнучким і рухливим, сміливим,
спритним і слухняним. Навчальна дисципліна Сценічний рух якраз і передбачає
розвиток вказаних здібностей з метою успішного оволодіння цілісною
структурою спеціалізованих рухів і дій.
2. Формування акторської майстерності передбачає використовування
певної системи засобів і методів, для розвитку професійно важливих фізичних
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здібностей. Так для більш гострого відчуття гармонії рухів застосовують вправи
з балансуванням, які активізують роботу як великих так і дрібних м’язів.
Важливим для актора є вправи з розвитку координації. Розвинена здатність до
координації це гарантія оптимального витрачання часу і енергії під час
виконання руху в умовах сцени. Легкість координації – фундамент спритності.
Не менш важливою якістю для актора є швидкість руху та вміння нею
управляти в нестандартних сценічних ситуаціях. Основними методами, що
використовується у процесі формування прийомів сценічного руху є
індивідуальний та парний тренінг.
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АНОТАЦІЇ
СЦЕНІЧНИЙ РУХ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ
Андрій Бусол, Василь Бусол1, Галина Кроншталь, Михайло Цибульський
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львівський державний університет фізичної культури1
У статті розглядається роль дисципліни «Сценічний рух» у професійній підготовці
студентів, які навчаються за спеціальністю акторська майстерність. Сформульовані
пріоритетні завдання та викладені основні засоби й методи розвитку спеціальних рухових
здібностей важливих для акторської діяльності.
Ключові слова: сценічний рух, акторська майстерність, пластична культура, фізичні
здібності, тренінг.
СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
Андрей Бусол, Василий Бусол1, Галина Кроншталь, Михаил Цыбульский
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
Львовский государственный университет физической культуры1
В статье рассматривается роль дисциплины «Сценическое движение» в
профессиональной подготовке студентов, обучающихся на специальности актерское
мастерство. Сформированы приоритетные задачи, изложены основные средства и методы
развития специальных двигательных навыков, важных для актерской деятельности.
Ключевые слова: Сценическое движение, актерское мастерство, пластическая культура,
физические способности, тренинг.
STAGE MOVEMENT AS PART OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS
MAJORING IN PHYSICAL ACTING
Andrew Busol, Basil Busol1, Galina Kronshtal, Michael Cybulski
Lviv National University named after Ivan Franko
Lviv State University of Physical kultury1
The article examines a professional physical fitness of students enrolled in specialty Acting. It
shaped the priorities of special training for the professional development of students acting
department.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ І
ОРІЄНТУВАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО
ВІКУ
Галина Бутенко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Постановка проблеми. Збереження здоров’я дітей та оптимізація їх
фізичного розвитку є актуальною проблемою сьогодення. Особливу
заклопотаність в державі, суспільстві і, навіть, в кожній сім’ї, викликає стан
здоров’я підростаючого покоління.
Фізичне виховання дитини являє собою симбіоз матеріальних і духовних
цінностей у сфері його рухової активності. Встановлено, що без нормального,
відповідно з віковими особливостями дітей, фізичного розвитку не
стимулюється і розумовий розвиток [1, 7, 9].
Одним з основних завдань, що визначені в Національній доктрині розвитку
освіти в ХХІ столітті і Цільовий комплексній програмі «Фізичне виховання –
здоров’я нації» є формування всебічно гармонійно розвиненої, морально і
фізично здорової особистості, яка відповідально ставиться до стану свого
здоров’я. Серед основних напрямків зазначені підтримка і розвиток
різноманітних форм оздоровчої роботи у навчально-виховних закладах України.
Оздоровчий туризм і орієнтування – це багатогранна і багатоваріативна
форма активного відпочинку, яка поєднує в собі найефективніші фізичнооздоровчі види рекреаційної діяльності, є дієвим засобом духовного і фізичного
розвитку особистості, засобом виховання правильного ставлення до природи [1,
7, 10].
Проблема правильного і доцільного використання засобів оздоровчого
туризму та орієнтування у фізичному вихованні школярів є актуальною для
розробки ефективних оздоровчих технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Все більшу популярність
сьогодні набуває оздоровчий туризм, один з найпопулярніших і наймасовіших
видів оздоровлення, який несе в собі величезний потенціал рекреаційнооздоровчої діяльності школярів. Оздоровчий туризм реалізуються як один із
засобів рекреації, як комплекс засобів фізичного виховання, як засіб підвищення
функціональних резервів і загартовування організму [9].
На думку О.О. Федякіна [10], існуючі сучасні види і форми туризму буде
доцільно розділити на дві групи: оздоровчий (активно - руховий туризм, що
розвиває рухові здібності, удосконалює фізичні якості людини тощо) і
«нездоровий» туризм (не пов'язаний із руховою активністю людини).
Найбільш повну характеристику оздоровчого або рекреаційного туризму
дав С.П. Борисов: «види туристської діяльності, за формами, засобам і змістом
запозичені зі спортивного туризму, але не пов'язані із підготовкою та виступом
у спортивних змаганнях, а спрямовані на фізичний розвиток і виховання,
збереження і зміцнення здоров’я, активний відпочинок і функціональне
відновлення організму людини» [1].
Найбільш ефективною формою організації відпочинку та оздоровлення
дітей і підлітків є туристський захід, який включає використання засобів
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оздоровчого туризму та орієнтування.
Оздоровчий аспект туризму та орієнтування полягає в позитивному впливі
на організм дитини факторів природи в поєднанні із загальною активною
м'язовою діяльністю, що сприяє повноцінному відпочинку, зміцненню здоров'я
та загартовуванню організму [9].
Багато дослідників зверталися до питання впливу занять оздоровчим
туризмом на організм дітей та довели, що заняття туризмом дають школярам
заряд бадьорості та енергії, знімають психічні навантаження, підвищують
працездатність функціональних систем організму, позитивно змінюють рухові
якості, підвищують фізичну підготовленість дітей і рівень загартованості їх
організму [1-4, 6, 7, 9, 10].
Результати дослідження Є.З. Рут [9] показали, що комплексний вплив
факторів (фізичні навантаження, природні та психоемоційні фактори,
інформаційні потоки, краєзнавча діяльність) у формі туристичних походів є
ефективним засобом корекції та оптимізації фізичного і функціонального стану
школярів всіх вікових груп, що також поліпшую розумову працездатність і
успішність на протязі навчального року. Це дозволяє стверджувати, що
туристично-краєзнавча діяльність учнів є перспективним напрямком оптимізації
фізичного розвитку школярів і вдосконалення їх соматичного здоров’я.
Вчені прийшли до єдиної думки, що в недопущенні хвороби, в зміцненні
здоров’я, вирішальна роль належить не медицині і не системі охорони здоров’я,
а тим соціальним інститутам, які створюють умови і спосіб життя дитини –
сім’я та школа [4, 5, 7, 9, 10].
Сучасні дослідження проблем запровадження засобів оздоровчого туризму
в процес фізичного виховання дітей шкільного віку носять розрізнений характер
[4, 9]. В тому числі відкритими залишаються питання організації та проведення
занять на основі засобів оздоровчого туризму та орієнтування у вигляді науково
обґрунтованих технологій, що не дозволяє повною мірою реалізувати потенціал
оздоровчого туризму як універсального засобу підвищення рівня фізичного
стану дітей.
Тема статті розроблена згідно плану науково-дослідної роботи кафедри
кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України,
Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.
Міністерства освіти і науки молоді та спорту України за темою 3.7.
«Удосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні та
реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини»
(номер державної реєстрації 0111U001734 ).
Мета: визначити основні засоби оздоровчого туризму і орієнтування та
проаналізувати стан їх використання у фізичному вихованні дітей шкільного
віку.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури, інформації мережі Internet, законодавчих актів і
нормативних документів.
Результати досліджень та їх обговорення. Багато педагогів-практиків та
теоретиків-дослідників в галузі дитячо-юнацького туризму займалися
розробкою засобів, методів і прийомів оздоровчого туризму та орієнтування [14; 6; 7; 9; 10].
Засобами оздоровчого туризму є:
прогулянки та екскурсії на свіжому повітрі;
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теренкур (дозовані фізичні навантаження у вигляді пішохідних
прогулянок по розміченим маршрутам як вид санаторно-курортного
лікування);
прогулянки, походи і подорожі вихідного дня різної цільової
спрямованості (рекреаційні, тренувальні, оздоровчі, пізнавальні,
краєзнавчі тощо);
ступеневі і категорійні туристсько-спортивні походи;
туристські зльоти;
змагання з техніки туризму, зі спортивного орієнтування, із
туристського багатоборства, спортивного скелелазіння;
дні туризму в школі;
літні оздоровчі зміни туристської спрямованості;
тренувальні збори за видами туристського багатоборства, спортивного
орієнтування, спортивного скелелазіння;
туристські фестивалі, свята та розваги;
туристські експедиції і робота краєзнавчих загонів;
спеціальні завдання і фізичні вправи з орієнтування на місцевості;
туристські вправи з розвитку навичок елементарного скелелазіння й
альпінізму;
вправи з оволодіння технікою пересування в пішохідних, лижних,
велосипедних, гірських, водних прогулянках і походах;
вправи з техніки і тактики подолання природних перешкод;
вправи з техніки і тактики рятувальних робіт;
спеціальні завдання та вправи з долікарської допомоги;
вправи з техніки бівуачних робіт тощо.
Педагоги протягом століть використовували засоби оздоровчого туризму
та орієнтування у навчально-виховній роботі з дітьми.
Лесгафт П.Ф. – основоположник наукових знань з фізичної культури,
переконливо рекомендував дорослим і дітям використання універсального
способу пізнання, оздоровлення і загартування – прогулянки, подорожі та
екскурсії в якості активного дозвілля, як один із засобів морального і фізичного
виховання підростаючого покоління [2].
За твердженням О.О. Остапець [7], офіційно туризм був включений в
педагогічні засоби виховання в грудні 1940 року наказом Наркома освіти «Про
дитячий туризм», в якому пропонувалося в кожній школі створити гурток юних
туристів, виділивши з числа педагогів організатора туристської роботи з
учнями.
Рекреаційно-оздоровча діяльність благотворно впливає на функціональні
системи організму, підвищуючи тонус м'язів, зміцнюючи опорно-руховий
апарат, гармонізуючи психоемоційний стан людини [5, 9].
Саме тому виникла ідея проведення уроків фізичної культури в
природному середовищі для шкіл, де це можливо. Так Ю.С. Кузь [5] в процесі
педагогічного експерименту довів, що система уроків на свіжому повітрі в
природних умовах є здоров’язберігаючою та оздоровчою, яка забезпечує не
тільки підвищення рівня фізичного стану учнів, але і вирішує багаточисельні
питання екологічного, розумового, соціального, правового, естетичного,
трудового виховання школярів.
Останнім часом переглядаються можливості використання засобів
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оздоровчого туризму та орієнтування в процесі фізичного виховання школярів.
Раніше вважалося, що займатися туризмом та орієнтуванням можуть діти
старшого і середнього шкільного віку. Але на сучасному етапі розвитку
фізичної культури багатьма дослідниками доведено, що цілком виправдано
вводити заняття на основі засобів оздоровчого туризму та орієнтування у процес
фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку [4, 7] .
Дослідженням проблем введення засобів оздоровчого туризму в процес
фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку займалися Т.Г.
Климанова [4] , М.С. Чахніна, М.В. Чернявський, Ф.Г. Багаутдинова, О.Н.
Матвєєва та інші. Ці дослідження стосувалися уроків фізичної культури в
початковій школі і позаурочної діяльності дітей. Вони показали, що проблему
підвищення ефективності занять доцільно здійснювати за допомогою введення в
навчально-виховний процес засобів оздоровчого та спортивного туризму як
регіонального компонента, як компонента ущільнення часу уроку [4], як
компонента оздоровчої рекреації [5], як фактор соціалізації дітей шкільного
віку, як основи для формування моральних якостей учнів.
На думку Т.Г. Климанової [4] в усі структурні компоненти уроку фізичної
культури (вступна, основна і заключна частина) можливе введення засобів
оздоровчого туризму та орієнтування. Це вправи в подоланні природних
перешкод, ходьба із рюкзаком, ігрові завдання туристської спрямованості та
орієнтування в просторі, туристські естафети, рухливі туристські ігри.
Любека С.В. [3] пропонує використовувати засоби оздоровчого туризму у
фізичному вихованні дітей, які за станом здоров’я відносяться до підготовчої
медичної групи. Використання комплексного поєднання доступних засобів
туризму, факторів природи, загартовування, дихальної гімнастики, дозволяють
підвищити рівень здоров’я школярів зі слабким здоров’ям.
Засоби туризму в поєднанні з орієнтуванням і краєзнавством широко
застосовуються під час літнього оздоровлення школярів у профільних таборах:
туристських, спортивних, оздоровчих [1, 7, 10].
Важливим є висвітлення в науково-методичній літературі та навчальнонормативній документації кількості, обсягу, якісті, характеристики засобів
туризму та орієнтування, що вводяться в процес фізичного виховання дітей.
Як стверджує О.О. Остапець [7], першим методичним матеріалом, що
містить і першу приблизну програму організації туристської діяльності учнів,
був лист Міністерства освіти РРФСР № 61-М від 10 травня 1954 року. У ньому
зазначалося, що багато відділів народної освіти недооцінюють значення
туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми. У приблизній програмі були закладені
основи виховання школярів засобами туристсько-краєзнавчої діяльності.
Значні дослідження в цій області були проведені Ю.С. Константиновим,
В.М. Куликовим, О.О. Остапцем-Свєшніковим, Є.З. Рут, що розробили
теоретичні основи туристсько-краєзнавчої діяльності школярів. Вивчали
різноманіття форм і напрямів туристсько-краєзнавчої діяльності В.І.
Ганопольский, Т.І. Грицишина, В.Д. Дехтяр, І.А. Верба, М.П. Крачило, М.Ю.
Костриця, В.В. Обозний, П.І. Істомін.
Регулюється і контролюється рекреаційно-оздоровча, а також туристськоспортивна діяльність школярів «Правилами проведення туристських подорожей
з учнівською та студентською молоддю України» затверджених наказом МОН
України від 06.04.99 р. № 96 (у редакції наказу МОН України від 24 березня
2006 р. № 237) [8]. Правилами пропонується проведення подорожей і походів з
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дітьми, починаючи з 7-річного віку.
Поряд з оздоровчим туризмом все більший інтерес у дослідників і
педагогів викликає спортивне орієнтування не тільки як вид спорту, що активно
розвивається, але і як засіб оздоровлення та рекреації [7, 9].
Засоби спортивного орієнтування та оздоровчого туризму успішно
застосовуються в позакласній та позашкільній роботі, про що свідчать
навчально-виховні програми туристсько-краєзнавчого напрямку.
Слід зауважити, що програми Міністерства освіти 1982 не були
розраховані на дітей молодшого шкільного віку а ні з туризму, а ні з
орієнтування. У 1991 році О.О. Остапець-Свєшніков запропонував програми
туристсько-краєзнавчих гуртків для початкової школи [7]. У програмах
Міністерства освіти України 1996 року зміст навчально-тренувального
матеріалу туристсько-краєзнавчого гуртка вже розрахований на молодших
школярів.
На сучасному етапі розвитку концепції навчання і виховання дітей
розробка авторських програм, програм з урахуванням регіонального
компоненту, програм з урахуванням матеріально-технічної бази шкіл та
позашкільних закладів значно розширили рамки використання и застосування
засобів оздоровчого туризму та орієнтування у процесі фізичного виховання
підростаючого покоління.
Цілком обґрунтовано введення основ оздоровчого туризму та орієнтування
в шкільні уроки як варіативної складової і в якості однієї з основних складових
програм з фізичної культури.
Висновки.
1. Оздоровчий туризм і орієнтування на місцевості позитивно впливають на
формування зростаючого організму і, будучи резервом рухової активності,
можуть бути використаними як засіб підвищення рівня фізичного стану
школярів, зміцнення їх здоров’я.
2. Оздоровчий туризм і орієнтування є унікальним засобом для виховання і
формування всебічно гармонійно розвиненої особистості.
3. Основним засобом оздоровчого туризму та орієнтування, пов'язаним з
руховою активністю школярів є прогулянки і походи (у першу чергу походи вихідного дня), фізичні вправи з подолання природних перешкод,
вправи з орієнтування на місцевості.
4. На сучасному етапі розвитку оздоровчий туризм в рамках туристськокраєзнавчої діяльності школярів не увійшов міцно в систему навчальновиховної роботи в школі як повноправна і повноцінна частина процесу
фізичного виховання підростаючого покоління. Він все ще є доповненням
(частіше розважальним) до позакласної роботи школи.
Перспективи подальших досліджень у даному напряму. Вивчення
показників фізичного стану дітей молодшого шкільного віку. Теоретичне
обґрунтування та розробка рекреаційно-оздоровчої технології підвищення рівня
фізичного стану дітей молодшого шкільного віку на основі засобів оздоровчого
туризму і орієнтування в якості факультативних занять та поетапне
впровадження її в процес фізичного виховання.
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АНОТАЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ І ОРІЄНТУВАННЯ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Галина Бутенко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
У статті визначені основні засоби оздоровчого туризму та орієнтування, методом
теоретичного аналізу дана оцінка стану їх використання у фізичному вихованні дітей
шкільного віку.
Ключові слова: оздоровчий туризм, орієнтування, фізичне виховання, діти.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Галина Бутенко
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
В статье определены основные средства оздоровительного туризма и ориентирования,
методом теоретического анализа дана оценка состояния их использования в физическом
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воспитании детей школьного возраста.
Ключевые слова: оздоровительный туризм, ориентирование, физическое воспитание,
дети.
USE DRUGS HEALTH TOURISM AND ORIENTATION IN PHYSICAL EDUCATION
SCHOOL AGE CHILDREN
Galina Butenko
Glukhiv National Pedagogical University Alexander Dovzhenko
The article defines the basic a means of health tourism and orienteering, by theoretical analysis
assessed the state of their use in the physical education of children of school age.
Key words: health tourism, orienteering, physical education, children.

ЗНАЧЕННЯ ФІТНЕСУ ЯК ЗАСОБУ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
Людмила Ващук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Постановка проблеми. Життя сучасної людини проходить в тяжких
умовах – це інтенсивна діяльність в сфері праці, освіти та соціумі. На умови
життєдіяльності впливають негативні фактори навколишнього середовища:
соціально-економічні катаклізми в суспільстві; технічний прогрес; екологія;
емоційно-стресові навантаження. Все це сприяє виникненню нових засобів
впливу на соціальну, духовну, психологічну та фізичну сферу людини [3].
Спираючись на історично визнану, теоретично обумовлену та перевірену
життям практику для оздоровлення та покращення психофізичної сфери людини
є комплексне використання фізичних вправ.
Враховуючи той факт, що на сьогодні проблема здоров’я та
психоемоційного стану старшокласників є першочерговою задачею сучасності,
використання інноваційних технологій в теорії та практиці набуває актуальності
в системі освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи інноваційні
процеси в системі вищої педагогічної освіти, В.А.Бордовський в своїй
монографії (1998) визначив характерні ознаки педагогічних інновацій. До них
відносяться: нова логіка мислення; органічний зв'язок теорії та практики;
орієнтованість на вирішення найбільш актуальних і важких задач освіти та
виховання; відмова від штампів, стереотипів в навчанні і т.д. На наш погляд,
відповідність розроблених автором ознак, які визначають інновацію, може бути
взято за основу для визначення інновацій і в фізичній культурі.
Фітнес являє собою ідеологічний продукт, в якому, як в дзеркалі,
відображаються ідеї, притаманні новій логіці мислення сучасного
старшокласника: гуманізму, демократії та пріоритету культури. Тісний
взаємозв’язок кількох напрямків фітнесу з такими видами мистецтва як музика і
танець в різних стилях, різних національних та культурних традицій, дозволяє
підвищити рівень культури дітей – не тільки тілесної, але й суспільної, що
також досягається завдяки культурі обслуговування в сфері фітнес-індустрії,
естетики оформлення залів, наявності супутніх послуг, що сприяють научанню
правил гігієни та правильного харчування [5].
В Україні фітнес організаційно забезпечується Федерацією фітнесу
України, котра входить до складу міжнародної федерації фітнесу (IFSB) [2].
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Мета нашого дослідження – визначити ключову роль відведену фітнесу,
який містить в собі соціокультурні цінності, що базуються на ідеях єдності тіла і
духу учнів старших класів, а також збереження свідомості та фізичного здоров’я
підлітків від ряду негативних явищ: наркотичної, алкогольної, екранної та
комп’ютерно-ігрової залежності та ін...
Ключовими завданнями фітнесу як виховного оздоровчого процесу
можна рахувати розвиток у старшокласників пізнавальних та психомоторних
здібностей, які дозволяють ефективно здійснювати функції самоуправління,
саморегуляції, самоконтролю та самовиховання, що забезпечують ефективну
стійкість психіки особистості відносно негативних процесів глобалізації, а
також підвищення рівня їх фізичної підготовленості та профілактики
різноманітних захворювань.
Результати дослідження. Враховуючи той факт, що діти в значній мірі
сприймають ті цінності, які існують в суспільстві, бажаючи бути сучасними,
відчути себе дорослими, пропаганда фітнесу в засобах масової інформації
служить додатковим і вагомим аргументом в їхньому виборі занять з рухової
активності в житті [3,4].
Інтерес старшокласників до фітнесу обумовлений доступністю, високою
ефективністю та емоційністю.
Доступність визначається перш за все тим, що його зміст базується на
простих загально розвиваючих вправах і для більшості занять не потребує
спеціального обладнання (виключення вправи на тренажерах, степах, фітболах)
[6].
На основі нашого дослідження було визначено, що заняття фітнесом
старшокласниками сприяло як оздоровленню дітей, так і в підвищенню інтересу
до фізичної культури [1].
Аналізуючи дані з опитування старшокласників, які напрямки фітнесу
найпопулярніші серед аудиторії та якими мотиваціями під час вибору вони
керувалися, було визначено серед дівчат старшокласниць:
аеробіка (32%%) – розвиток відчуття ритму та рухової активності, які
дозволяють вільно, гарно та координаційно-правильно виконувати рухи під
музику;
спортивні танці (24%) – дозволяє навчитися вільно рухатися, оволодівати
різними танцювальними стилями та проявляти себе в різноманітних
показових виступах;
пілатес (14%) – профілактика та корекція захворювань опорно-рухового
апарату та швидке відновлення організму;
йога (12%) – елементи релаксації та стретчінгу, що спрямовані на розвиток
гнучкості в поєднанні з засобами психо-емоційної регуляції. Заняття
допомагають старшокласникам навчитись володіти собою, контролювати
своїми емоціями;
аквааеробіка (10%) – містить комплексну дію на організм, сприяє розвитку
рухових якостей, координації рухів, рухливості суглобів, корекції тіла.
Серед хлопців старшокласників:
заняття на тренажерах (38%) – поступове підвищення функціональної
підготовленості, сприяє розвитку серцево-судинної та дихальної систем
організму, естетика тіла та ін..
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східні єдиноборства (26%) – допомагають навчитися володіти собою,
контролювати свої емоції, розвивати координацію рухів та вміння
орієнтуватися у просторі;
спортивні ігри (18%) – розвиток творчих здібностей, пізнавальної
активності, мислення, уваги, фантазії та комунікативності.
Дослідивши популярність фітнес-програм в тенденції розвитку можна
констатувати той факт, що напрямків існує дуже багато і з кожним роком
з’являються нові та цікаві програми.
Також популярність фітнесу серед старшокласників набуває на фоні
незадоволення від учбових занять фізичною культурою та стабільним спадом
інтересу до них [2].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Заняття фітнесом
для старшокласників можуть ефективно сприяти як оздоровленню, підвищенню
їх фізичних кондицій, так і залученню дітей до занять фізичною культурою,
підвищити інтерес до рухової активності, культури тіла, культури тілесного
здоров’я, розумової організації, формування комунікативної компетентності в
рамках інформаційного спілкування, самовдосконалення, ведення здорового
способу життя.
Враховуючи зацікавленість старшокласниками фітнесом, розвиток в
цьому напрямку та інтеграція його технологій в практику оздоровчої роботи з
дітьми та підлітками є перспективою подальших досліджень.
-
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АНОТАЦІЇ

ЗНАЧЕННЯ ФІТНЕСУ ЯК ЗАСОБУ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
Людмила Ващук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
На сучасному етапі суспільство все більше цікавиться здоровим способом життя.
Відповідно інтерес до фітнесу також підняв свої позиції в рейтингу. В статті визначаються
тенденції розвитку та впливу фітнесу в житті дітей старшого шкільного віку. Досліджено
основні засоби фітнесу, які впливають на всебічний розвиток старшокласників. Визначено, що
слід цілеспрямовано формувати, а також створювати сприятливе естетичне середовище у
фізичній культурі молодого покоління. Аналізуючи історичні передумови розвитку та
становлення фітнесу, враховуючи той факт, що в Україні накопичений величезний досвід в
галузі оздоровчої фізичної культури, приходимо до висновку, що ці дослідження допоможуть
відкрити нові, менш досліджувані шляхи формування здорового способу життя людини
засобами фітнесу. Здоров’я нації – категорія економічна, політична, яка визначає соціальну
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стабільність суспільства. Від неї залежить потенціал країни та її обороноздатність, а також, що
не менш важливо, здорового майбутнього покоління. Стан здоров’я підростаючого покоління
України знижується. Тому здоров’я та психоемоційний стан підлітків на сьогодні є
пріоритетною задачею країни. Одним зі шляхів вирішення даної проблеми можливий при
впровадженні різних напрямків фітнесу в систему шкільної фізкультурної освіти, що
сприятиме відновленню занять фізичної культури школярів.
Ключові слова: старшокласники, фітнес, всебічний розвиток.
ЗНАЧЕНИЕ ФИТНЕСА КАК СРЕДСТВА ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Людмила Ващук
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский
На современном этапе общество все больше интересуется здоровым образом жизни.
Соответственно интерес к фитнесу также поднял свои позиции в рейтинге . В статье
определяются тенденции развития и влияния фитнеса в жизни детей старшего школьного
возраста . Исследованы основные средства фитнеса , влияющих на всестороннее развитие
старшеклассников . Определено, что следует целенаправленно формировать , а также
создавать благоприятную эстетическую среду в физической культуре молодого поколения.
Анализируя исторические предпосылки развития и становления фитнеса , учитывая тот факт ,
что в Украине накоплен огромный опыт в области оздоровительной физической культуры ,
приходим к выводу , что эти исследования помогут открыть новые , менее исследуемые пути
формирования здорового образа жизни человека средствами фитнеса. Здоровье нации категория экономическая , политическая , которая определяет социальную стабильность
общества . От нее зависит потенциал страны и ее обороноспособность , а также, что не
маловажно , здорового будущего поколения . Состояние здоровья подрастающего поколения
Украины снижается. Поэтому здоровье и психоэмоциональное состояние подростков на
сегодня является приоритетной задачей страны. Одним из путей решения данной проблемы
возможно при внедрении различных направлений фитнеса в систему школьного
физкультурного образования , что будет способствовать восстановлению занятий физической
культуры школьников .
Ключевые слова: старшеклассники , фитнес , всестороннее развитие .
FITNESS VALUE AS A MEANS OF ALL- ROUND DEVELOPMENT OF SENIOR
PUPILS
Ludmila Vashcuk
Eastern European National University Ukrainian
Nowadays our society is interested in healthy way of life. So interest in fitness has rated higher.
The tendecies of growth and influence of fitness on the senior pupils' life are determined in the article.
The main means of fitness which influence upon the senior pupils' all-round development are
investigated. It is determined that it is necessary to form and make favourable aesthetic environment
in the physical culture for young generations purposefully. Analyzing historical premises of the
development and setting fitness, taking into account the fact that the great experience in the field of
curative physical culture is gained in Ukraine, we come to the conclusion that the research will help
us open new ways of formation of the person's healthy way of life by means of fitness which are less
investigated. The health of nation is an economic and politic category that defines the social stability
of our society. The potential of the country and its defensive capacity and the health of future
generations which is of considerable importance depend on this category. The state of health of the
rising generation in Ukraine is decreasing. That's why the teenagers' health and psychoemotional state
are the task of primary importance in our country. One of the ways of solving this task is possible by
means of introduction of different trends of fitness in the sytem of school physical training education
and it will facilitate the renewal of the physical training lessons.
Key words: senior pupils, fitness, all-round development.
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РОЗРОБКА НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Григорий Власов
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним
із основних завдань сучасної освіти є забезпечення здоров’я молоді в умовах
світу, що змінюється. Пріоритетним завданням системи освіти в процесі фахової
підготовки є навчання людини відповідальному та ціннісному ставленню до
власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної, а
також суспільної цінності [1].
Вищий навчальний заклад (ВНЗ) – це особливий соціальний інститут, що
має потенційні можливості при незначній інтенсифікації навчального процесу
та позаурочних заходів, здійснювати роботу з формування здоров’язберігаючої
компетентності студентів, не змінюючи програми за профілем навчання [2, 4].
Студент, який навчається у ВНЗ, знаходиться на важливому етапі власного
життя – формування його як особистості. Саме час навчання у ВНЗ є
сприятливою та вирішальною віхою для набуття навичок здорового способу
життя (ЗСЖ), а система вищої освіти є важливи чинником для успішного
соціального становлення студента, розширення можливості інтеграції у
суспільство основ здорового способу життя та культури здоров'я.
Під здоровим способом життя розуміються такі форми і способи
повсякденної життєдіяльності, що відповідають гігієнічним принципам,
зміцнюють адаптивні можливості організму, сприяють успішному відновленню,
підтримці і розвитку його резервних можливостей, повноцінному виконанню
особою соціально-професійних функцій [3], сприяють профілактиці найбільш
поширених захворювань [5, 8].
На думку Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко [7], В.В. Тевкун [6], програми
формування здорового способу життя мають бути невід’ємною частиною
підготовки майбутніх спеціалістів, які в процесі творчого життя
запроваджуватимуть технології здоров’я не тільки в родинному колі, але й на
робочому місці.
Аналіз науково-методичної літератури та досвіду педагогічної практики
засвідчує наявність протиріч між вимогами суспільства до виховання студентів
як фізично і духовно здорової людини та недостатніми можливостями ВНЗ
щодо їх ефективної реалізації, між можливостями ВНЗ у формуванні ЗСЖ
студентів та відсутністю їх продуктивного використання. Наявність цих
протиріч, пояснюється відсутністю науково та методично обґрунтованої
методики формування ЗСЖ студентської молоді, що могла б бути інтегрованою
у навчально-виховний процес ВНЗ.
Проте, саме кафедри фізичного виховання ВНЗ мають можливість
цілеспрямованого впливу на процес формування ЗСЖ на якісному рівні і навіть
конкретно розв’язувати завдання збереження й зміцнення здоров’я студентів,
виховувати дбайливе ставлення до нього як теоретично, так і практично
(завдяки використанню різних вправ, методів, прийомів, видів спорту) [4]. У
зв’язку з вищезазначеним, пошук нових підходів до формування ЗСЖ студентів
з використанням засобів фізичного виховання має першочергове значення для
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у ВНЗ, що обумовлює
напрямок нашого дослідження.
51

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або
практичними завданнями. Робота виконана згідно плану науково-дослідної
роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка
по темі «Теорія і методика професійного навчання за спортивним напрямком у
старшій школі безперервної освіти»; державний реєстр 0108V002431.
Мета дослідження – розробити комплекс заходів з формування ЗСЖ
студентів-медиків.
Методи дослідження – вивчення, аналіз, осмислення, систематизація і
узагальнення науково методичної літератури, опитування.
Результати дослідження. Головним завданням у процесі формування ЗСЖ
ми вважали досягнення єдності свідомості й поведінки особи. У студента можна
констатувати сформований ЗСЖ не тоді, коли ним засвоєно основні правила,
дотримання яких сприяє зміцненню й збереженню здоров'я, а коли в нього
виникає потреба діяти відповідно до засвоєних знань та набуті навички діяти
певним чином стають автоматичними.
Для визначення найбільш суттєвих стимулів, що актуалізують потребу
дотримуватися засад ЗСЖ та чинників, які перешкоджають дотриманню правил
збереження здоров'я студентів-медиків, проводилось опитування 301 студента
I курсу, з яких 166 чоловіків і 135 жінок. У ході опитування ми намагалися
з’ясувати, чи виступає інформація з питань ЗСЖ дієвим поштовхом для
залучення до ЗСЖ, яким чином студенти-медики реагують на свідчення з різних
джерел, чи цікавими є заняття з дисципліни «Фізичне виховання» і яким чином
можна зробити їх більш ефективними, як рухова активність на думку студентівмедиків сприяє справі зміцнення здоров'я та які фактори перешкоджають
веденню ЗСЖ.
Відповіді на низку питань не стали для нас несподіваними. Зокрема, з
огляду на зміст професійної освіти, студенти-медики не заперечують, що рухова
активність є одним із основним чинників, що сприяють зміцненню й
укріпленню здоров'я. Також студенти-медики стверджували, що організація
занять із дисципліни «Фізичне виховання» на основі вибору виду спорту
виходячи з рухових уподобань студентів є більш ефективною у порівнянні з
традиційним підходом до організації фізичного виховання. Однак, цікавими
виявилися свідчення, що переважна кількість студентів вищих медичних
навчальних закладів, а саме – 86,75 % (n=144) чоловіків і 94,81 % (n=128) жінок
упевнені, що систематичне нагадування про загрозу хвороб, до яких призводить
нерозважливе ставлення особи до здоров'я та демонстрування незворотних змін
в органах і тканинах, які викликають негативні чинники впливу, такі як
тютюнопаління, зловживання алкоголем, нераціональне харчування тощо,
примушує замислитися і, навіть, переоцінити життєві цінності в бік дбайливого
ставлення до свого організму. Поряд з цим, 92,59 % (n=125) жінок та 81,32 %
(n=135) чоловіків відзначають ефективність позитивних прикладів обачливого
ставлення до здоров'я, акцентування уваги на модних світових тенденціях, які
сприяють довголіттю, серед яких вегетаріанство, заняття фітнесом, відмова від
шкідливих звичок тощо. Також, знаковими для нашого дослідження стали
відомості, що основну частину інформації, у тому числі і стосовно питань ЗСЖ,
студенти вищих медичних навчальних закладів схильні черпати з Інтернетджерел. При цьому 75,30 % (n=125) чоловіків і 68,89 % жінок (n=93) зацікавлені
у перегляді відеороликів із записами тренувальних програм, які проводять
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авторитетні особи: опитувані зізналися, що із задоволенням наслідували б
приклади стилю життя відомих особистостей, пов’язаного з організацією ЗСЖ.
Як свідчить досвід, науково обґрунтований педагогічний вплив
неможливий без вивчення чинників, що перешкоджають піклуванню студентів
про своє здоров'я. Намагаючись розв’язати питання розробки ефективної
методики впливу на мотиваційну сферу студентів-медиків, ми дійшли висновку,
що засоби впливу мають бути націлені на зосередження зусиль педагогів на
подолання нагальних проблем, пов’язаних з негативними чинниками, що
заважають студентам піклуватися про здоров'я. У ході опитування, серед
чинників, що заважають дотримуватися засад ЗСЖ, студентам було
запропоновано вибрати головні з їхньої точки зору негативні чинники,
виконуючи ранжування запропонованих факторів.
Відтак, відсутність дієвого стимулу, недостатня поінформованість і
відсутність звички у жінок та недостатня поінформованість, відсутність
прикладу наслідування, а також відсутність стимулу у чоловіків визначені як
головні чинники, які не спонукають дотриманню засад ЗСЖ. Ситуацію, що ми
спостерігаємо, можна пояснити недостатньою пропагандою ЗСЖ у суспільстві,
відсутністю систематичної медико-валеологічної освіти у навчальному процесі
та відсутністю відповідного виховання у сім’ї.
Отже, одним із напрямків формування ЗСЖ студентів-медиків визначено
систематичну валеологічну освіту, у процесі якої, на нашу думку, слід
приділяти значну увагу таким аспектам діяльності з формування ЗСЖ як:
розуміння студентами питань потреби в упровадженні засад ЗСЖ; соціальну й
комунікативну активність студентів; усвідомлення значущості майбутньої
професії, формування позитивного ставлення до неї; розвинення відчуття
професійного обов’язку до способу життя; формування прагнення до
максимальної реалізації себе у професійній діяльності та прагнення набуття
знань, практичних навичок з питань ЗСЖ.
Відповідно до цих напрямків, було розроблено спецкурс «Здоровий спосіб
життя в системі цінностей співробітника медичного закладу». Методичні
засади, які впроваджені у спецкурс, розкривають можливості студентів до
оволодіння практичними навичками організації ЗСЖ, заходів самостійної
фізкультурно-оздоровчої діяльності. Реалізація даного спецкурсу безпосередньо
у освітньому процесі студентів-медиків забезпечує формування стійких
переконань студентів щодо активної пропаганди засад ЗСЖ у професійній
діяльності.
Суттєвою рисою спецкурсу є інтегральний підхід до основ організації ЗСЖ
студентів-медиків. Такий підхід до розгляду наукових та соціальних аспектів
ЗСЖ зумовлено низкою факторів: комплексним характером сучасних проблем
дотримання засад ЗСЖ; станом теорії й практики дотримання ЗСЖ у вищих
медичних навчальних закладах; диференційованим способом вивченням
окремих питань дотримання ЗСЖ, що не сприяє створенню цілісного уявлення
про ЗСЖ.
Мета спецкурсу визначає головне завдання – формування здорового
способу життя студента-медика.
Програма спецкурсу спрямована на підвищення обізнаності студентівмедиків стосовно ЗСЖ, оволодіння методичними прийомами пропаганди ЗСЖ у
професійній діяльності, формування знань стосовно застосування методик
оздоровлення, складання програми самостійних оздоровчих занять. Реалізація
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навчального плану спецкурсу розрахована на 36 годин і передбачає 9
тематичних розділів:
1. Зміст основних понять здорового способу життя студентської молоді.
Нормативно-правова база з питань здорового способу життя в Україні.
2. Здоровий спосіб життя у системі цінностей медичного працівника.
Компоненти здорового способу життя.
3. Соціальна значущість здорового способу життя. Діяльність
вітчизняних та міжнародних організацій у розробці та реалізації програм
пропаганди здорового способу життя.
4. Видатні теоретики та пропагандисти здорового способу життя.
Системи оздоровлення.
5. Організаційно-методичні умови формування засад здорового способу
життя.
6. Особливості розробки програм реалізації ідей здорового способу життя
студентами-медиками. Методи вивчення особистого здоров’я, способу життя.
7. Психолого-педагогічні передумови формування здорового способу
життя.
8. Шкідливі звички: наслідки та профілактика. Адиктивна поведінка.
9. Культура статевих стосунки. Міжособистісні стосунки.
Перелік основних вимог при вивчені спецкурсу:
Студент повинен знати: структуру та змістЗСЖ; основні компоненти ЗСЖ
та їх взаємозв’язок; основні фактори загрози здоров’ю; закономірності
формування ЗСЖ, умови та фактори, що сприяють його формуванню; основні
фізіологічні особливості функціонування організму людини; принципи
побудови системи заходів організації самостійної фізкультурно-оздоровчої
діяльності; законодавчу базу щодо заходів збереження здоров’я та організації
ЗСЖ в Україні; типові причини та ознаки виникнення невідкладних станів.
Студент повинен мати уяву про: основні стани організму (здоров’я,
хвороба, «третій стан»); основні рівні здоров’я та науки, які їх вивчають; види
профілактики захворювань; методи вивчення особистого здоров’я; методику
оцінки способу життя; методику пропаганди ЗСЖ серед пацієнтів.
Студент повинен вміти: провести комплексну оцінку та скласти
індивідуальну програму корекції способу життя; визначити основні параметри
життєдіяльності організму. Формою контролю є залік.
Формами проведення занять є лекції, семінарські заняття, самостійна
робота, виконання контрольних робіт, проведення творчих конкурсів та
проведення агітаційних заходів (фізкультурно-масовий захід «День спорту та
здоров’я»).
У відповідності до розробленої програми спецкурсу, освітній процес з
формування ЗСЖ передбачав формування теоретичних знань з визначеної
тематики спецкурсу. Під час розгляду теоретичного матеріалу враховувалась
наявність у студентів знань про ЗСЖ, тому на початковому етапі навчання
проводилась систематизація, узагальнення та доповнення знань. Таким чином,
лекційний матеріал спрямовано на формування системи знань і дій про різні
аспекти ЗСЖ.
Теоретична підготовка була підґрунтям формування практичних навичок з
питань ЗСЖ. Практичну підготовку студентів поділено на окремі етапи, які
передбачають поступове засвоєння навичок ведення ЗСЖ з використанням
наступних методів навчання: проблемне навчання, діалог, моделювання,
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організаційні форми – індивідуальна, групова, робота в парах. Реалізація
зазначених компетенцій у вигляді тематичних занять «Організаційно-методичні
умови формування засад здорового способу життя», «Особливості розробки
програм реалізації ідей здорового способу життя студентами-медиками. Методи
вивчення особистого здоров’я, способу життя», «Шкідливі звички: наслідки та
профілактика. Адитивна поведінка», «Культура статевих відносин.
Міжособистісні стосунки» була реалізована завдяки активним формам
навчання, таких як: самостійне складання програми оздоровчих занять,
дидактичні та рольові ігри, групові та індивідуальні заняття, практикуми із
розв’язання педагогічних завдань, конкурси агітаційних бригад, проведення
масових фізкультурних заходів. По завершенню вивчення програми спецкурсу
студентам пропонується розробити систему заходів самостійної фізкультурнооздоровчої діяльності. Система підготовки була спрямована на набуття власного
досвіду з питань організації ЗСЖ.
Серед інших дієвих засобів педагогічного впливу в контексті оздоровчої
роботи особливе місце займають спортивні свята. У рамках спортивного свята
нами передбачено проведення масового фізкультурного заходу «День спорту і
здоров’я». Програма заходу включала проведення змагання з 14 видів спорту. В
особистій першості студенти змагаються в таких видах спорту як армреслінг,
гирьовий спорт, жим штанги лежачи, дартс, легкоатлетичний крос, фітнесаеробіка, бадмінтон, шахи, настільний теніс. Слід зазначити, що участь
студентів у командній першості з перетягування канату, футболу, баскетболу,
стритболу, волейболу супроводжувались високою емоційністю, що, на наш
погляд, має позитивний вплив на формування ЗСЖ студентів.
Під час проведення фізкультурного свята проводилась диференціація
студентів у відповідності до медичної групи. Так деякі види програми змагання
передбачала першість серед студентів основної, спеціальної групи та групи
лікувальної фізичної культури, що сприяло залученню студентів із
відхиленнями в стані здоров’я до активної участі у проведенні заходу.
Реалізація в освітньому процесі «Дня спорту і здоров’я» розглядалась як
складова формування ЗСЖ на основі колективної діяльності з метою
забезпечення особистісних-міжособистісних зв’язків. Упровадження даної
діяльності дозволяє студентам відчути себе складовим елементом суспільства,
набути навичок комунікативного спілкування, реалізувати свої фізичні
можливості, проявити уміння зберігати свою індивідуальність у групі та
навички командної діяльності. У процесі заходу створюється можливість на
прикладах високих спортивних досягнень та здорового, соціально
продуктивного способу життя сформувати ідеали відношення до себе, як
здорової та соціально активної особистості. Слід зазначити, що саме групова
діяльність дозволяє ідентифікуватися студенту як особистості, відчути
особистий внесок у діяльність групи. Безпосередня співпраця в групі дозволяє
розвинути особистісні навички, що значно підвищує можливості студентів у
прийнятті самостійних, обґрунтованих рішень при розробці програми дій з
упровадження ЗСЖ.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Критична ситуація,
що склалась у напрямку формування ЗСЖ студентів потребує реалізації
комплексу заходів, одним із яких може бути впровадження у програму
навчально-виховного процесу студентів медиків спецкурсу «Здоровий спосіб
життя в системі цінностей співробітника медичного закладу». Програма
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спецкурсу являє собою єдність глибокої валеологічної освіти та практичних
навичок самооздоровлення, самостійного програмування фізкультурнооздоровчої діяльності.
Перспективи майбутніх досліджень полягають у розширені програми
спецкурсу та його впровадженні у навчально-виховний процес студентів інших
напрямків підготовки.
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АНОТАЦІЇ
РОЗРОБКА НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Григорий Власов
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
На основі аналізу науково-методичної літератури та світового досвіду з питань
збереження здоров’я, розглянута роль вищого навчального закладу у формуванні здорового
способу життя студента. Визначені найбільш суттєві стимули, що актуалізують потребу
дотримуватися засад здорового способу життя, та чинники, які перешкоджають дотриманню
правил збереження здоров'я студентів-медиків. Запропоновано програму спецкурсу, яка
містить теоретичну та практичну складову підготовки студентів до реалізації навичок
здорового способу життя.
Ключові слова: студент, медицина, здоров’я, спецкурс, здоровий спосіб життя.
РАЗРАБОТКА НОВЕЙШИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ.
Григорий Власов
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
На основе анализа научно-методической литературы и мирового опыта по вопросам
сохранения здоровья, рассмотрена роль высшего учебного заведения в формировании
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здорового образа жизни студента. Определены наиболее существенные стимулы, которые
определяют потребность придерживаться принципов здорового образа жизни, и факторы,
препятствующие соблюдению правил сохранения здоровья студентов-медиков. Предложена
программа спецкурса, которая содержит теоретическую и практическую составляющую
подготовки студентов к реализации навыков здорового образа жизни.
Ключевые слова: студент, медицина, здоровье, спецкурс, здоровый образ жизни.
THE DEVELOPMENT OF NEW APPROACHES TO FORMATION OF HEALTHY
LIFESTYLE OF MEDICAL STUDENTS.
Grigory Vlasov
Donetsk National Medical University. Gorky
Based on the analysis of the scientific and methodical literature and world experience on
preservation of health, consider the role of higher education in the formation of healthy lifestyle of the
student. Identified the most substantial incentives that determine the need to adhere to the principles
of a healthy lifestyle, and obstacles to the compliance the rules of the health of medical students. A
program of special course, which contains a theoretical and practical component of preparing students
for the implementation of healthy living habits.
Key words: student, medicine, health, special course , a healthy lifestyle.

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ МОДЕЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ
НАВЧАННІ РУКОПАШНОМУ БОЮ
Вячеслав Гавриленко, Андрій Черненко, Олена Кириченко, Наталя
Овчарик
Запорізький національний технічний університет
Постановка проблеми. Техніка прийомів рукопашного бою являє собою
складно координовані рухи, якісне вивчення яких відіграє важливу роль у
становленні захисних оборонних навичок студентів у повсякденному житті.
Однак, при використанні традиційної системи навчання, не завжди вдається
одержати позитивний результат, тому що звичайний процес навчання
відбувається спеціально заданою програмою, що розрахована в основному на
стандартні умови які не завжди відповідають реальним подіям. При цьому
використовується метод спроб та помилок – студент намагається виконати той
чи інший прийом, а викладач корегує його дії. При такій методиці навчання не
завжди вдається якісно оволодіти рухом або прийомом в силу того, що
відображення та засвоєння у тих хто навчається різне й не завжди відповідає
складній бойовій динаміці дії. Внаслідок цього, не у всіх студентів складається
досить чітке розуміння послідовності виконання заданого прийому в реальних
умовах. Також слід зазначити що такі заняття в основному не визивають
значного інтересу у студентів у зв’язку з тим що вони не можуть усвідомити в
повній мірі виникнення можливої небезпеки в практичній діяльності під час
застосування отриманих навичок. Для усунення вказаних недоліків розроблена
методика моделювання різних педагогічних ситуацій, суть яких полягає у
використанні на заняттях та на самопідготовці спеціальних схем модельних
ситуацій, які являють собою детальний опис дії, що вивчається з урахуванням
аналізу бази статистичних даних оперативної та судової діяльності.
Використовуючи під час занять вище зазначені схеми, студенти будуть мати
більше шансів не розгубитись в момент нападу та більш впевнено виконати
захисні навички навіть за несприятливих умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При огляді літературних
джерел даної теми було з’ясовано, що найбільш відповідними до цієї роботи
були наступні наукові твори (КупцовА.П., 1969; Плиско В.И., 1987; Міхєєв
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П.П., 1993; Кустов А.Н.,1994; Іванов-Катанский С.А., 2003),в них були зроблені
спроби збільшити варіативності захисту, використовуючи методи моделювання
в процесі навчання самозахисту без зброї, але ці дослідження не включають в
себе аналізу статистичних даних оперативної та судової практики.
Методика моделювання в навчанні і тренуваннях також широко
використовується і в інших спортивних галузях (Чумаков Є.М., 1980;
Верхошанський Ю.В., 1980; Баширов Л.М., 1988; Гамалій В.В., 2005;
Кузнєцов В.В., 1975; Кутек Т., 2013). Однак, слід зазначити, що в теорії фізичної
підготовки студентів у навчальних закладах при навчанні прийомам
рукопашного бою ця проблема достатньо не досліджена й практично не
застосовується. В той же час оптимізація учбового процесу фізичної підготовки
на основі методів моделювання є актуальною, як в системі вищих навчальних
закладів, так і в інших силових установах, пов'язаних з охороною громадського
порядку. Під моделлю, в даному випадку, прийнято розуміти зразок (стандарт,
еталон), у широкому розумінні-будь-який взірець (уявний або умовний) того чи
іншого об'єкту, процесу чи явища [6]. Розробка і використання моделі в даному
випадку пов'язана з моделюванням-процесом побудови, вивчення та
застосування моделі для визначення й уточнення характеристик і оптимізації
процесу спортивної підготовки. Модель певної ситуації є оптимізованою тільки
тоді, коли керовані параметри вибираються й корегуються таким чином, щоб
інтегральні показники ефективності та надійності приймали інший рівень як
норму для подальшого успіху. Тобто відбувається порівняння моделі майбутніх
дій з їх фактичним виконанням і своєчасним корегуванням (підгонка до моделі)
останніх [3-5,9]. Наявність у керогваній системі моделі об’єкта в поточному
стані та моделі програми тренувальних впливів і тих змін станів об’єкту, які
повинні здійснюватися під їх впливом є обов’язковою умовою ефективного
управління тренувальним процесом [1,2,8-10]. Провідні спеціалісти та тренери
вважають, що ефективність використання узагальнених і групових моделей під
час занять для орієнтації та корекції навчально-тренувального процесу є дуже
актуальною, особливо під час оволодіння складними рухами.
Формування мети статті і постановка завдань . Основною метою
нашого дослідження є впровадження в навчальний процес найбільш ефективних
засобів та методів вивчення прийомів рукопашного бою в системі вищих
навчальних закладів. Для цього викладачами кафедри ОІВС Запорізького
національного технічного університету були проаналізовані різні літературні
джерела про формування рухових умінь і навичок в процесі фізичного навчання
й розглянуті певні статистичні бази даних оперативної та судової практики про
скоєні напади на громадян. Що повинно дозволити визначити теоретичні та
практичні основи із вдосконалення процесу навчання з використанням системи
моделювання ситуацій найбільш поширених реальних нападів.
Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалось техніка прийомів
рукопашного бою являє собою складно координовані рухи, тому для якісного
навчання ними учень повинен послідовно пройти всі етапи з їх оволодіння. Як
зазначає Платонов К.К., формування умінь складних рухів пов'язано з п’ятьма
етапами: початкове уміння; недостатньо вміла діяльність; окремі загальні
високорозвинуті уміння; високорозвинуті уміння, що характеризуються творчим
використанням знань і навичок що до відповідної діяльності; майстерність [10].
Після проходження перших етапів вивчення рухової дії із оволодіння прийомом
на рівні уміння та навички в стандартних умовах, слід переходити до засвоєння
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уміння вищого порядку, для якого характерні варіативність і творчість
діяльності, стійкість до несприятливих внутрішніх та зовнішніх умов,
виконання вправ на тлі втоми, висока індивідуалізація діяльності, здатність
перебудуватись у ході діяльності. Для впровадження найбільш ефективних
засобів та методів вивчення і вдосконалення прийомів рукопашного бою, в
системі вищих навчальних закладів й усунення вказаних вище недоліків, нами
запропонована спеціально розроблена для цих цілей експериментальна
програма підготовки студентів на основі методики моделювання різних
педагогічних ситуацій, суть яких складається у додатковому використанні на
заняттях та на самопідготовці спеціальних схем модельних ситуацій, які
являють собою детальний опис дії, що вивчається з урахуванням аналізу бази
статистичних даних оперативної та судової діяльності, які відтворюють реальні
події нападів на громадян. При цьому, під час занять студенти повинні чітко
уявляти собі усі основні фази прийому, й намагатися без схеми модельних
ситуацій переказати її зміст, тобто спочатку вони повинні вивчити на пам'ять
порядок виконання даної дії. На наступному занятті викладач перевіряє не
тільки якість виконання даної дії, а також вимагає від студентів переказати на
пам'ять послідовність виконання вивченого прийому, згідно схеми модельних
ситуацій.
Наступний прийом вивчається й удосконалюється в аналогічній
послідовності: спочатку заданий прийом вивчається на пам'ять до рівня
промовляння, а потім до рівня упевненого виконання. Викладач повинен перед
кожним новим завданням на самопідготовку постійно звертати увагу на тих, хто
навчається на виконання послідовності навчання з використанням схеми
модельних ситуацій.
В залежності від складності технічної дії, студенти можуть розбиватися по
два, або три і більше чоловік й починати працювати у такій послідовності: один
з партнерів читає відповідну схему модельних ситуацій та слідкує, чи
витримують послідовність виконання прийомів його товариші. Дії, що
вивчаються, повторюються 3-5 разів, після чого партнери міняються ролями.
Вищеназвана експериментальна програма повинна включати в себе чотири
основні розділи: теоретична підготовка , загальнофізична підготовка, основи
техніки захисту та вдосконалююча підготовка з використанням схем модельних
ситуацій. Використовуючи цю програму, при навчанні студентів прийомам
рукопашного бою, ми зможемо вирішити наступні педагогічні питання:
1.Вивчаючи модельні ситуації нападів у теоретичній частині програми,
студенти зможуть психологічно програмувати свою свідомість на працю в
екстремальних умовах та уявляти себе на місті реальних подій, що значно
підвищить мотивацію до занять й дасть змогу не розгубитись в момент нападу,
й більш впевнено виконувати захисні навички навіть за несприятливих
обставин.
2.Усвідомлення виникнення можливої небезпеки допоможе виховати у
студентів постійну потребу по вдосконаленню свого рівня загальнофізичної та
спеціальнофізичної підготовки.
3.Допоможе сформувати у учнів практичні вміння та навички прийняття
найбільш оптимальних варіантів захисту під час раптових нападів.
Застосовуючи у навчальному процесі вищевказану програму особливу
увагу слід звернути на якісне формування схем модельних ситуацій що
використовуються у її четвертому розділі. Для цього нами було розглянуто та
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проаналізовано матеріали із оперативної і судової практики нападів на громадян
м. Запоріжжя за період 2012-2013 р. Під час цього розгляду нами було
встановлено що злочинці в основному за цей період скоювали напади без зброї,
з використанням предметів та холодної зброї, погрожували або застосовували
різні системи вогнепальної зброї,а в останній час також були використані різні
нестандартні засоби нападу за допомогою :автотранспорту(наїзди), хімічних
засобів, вибухових засобів і тварин(собак). Всі ці напади скоювались в різних
умовах, в різний час доби та за місцем знаходження. Також нами було
з’ясовано що найбільш поширений напад був без зброї що склало 72% із усієї
кількості вивчених епізодів. Більш детально показники різних нападів можливо
простежити згідно табл.1.
Таблиця 1.
Показники різних способів нападу злочинців на громадян.

211
100

Напади без зброї включають в себе в основному різні види ударів і
захоплень за руки,одежу та інше. Напади без зброї найчастіше здійснювалися в
темний час доби 56,4%, в суспільних місцях 53%, 92,8% громадян при цьому
що піддалися нападу, мали в основному низький рівень фізичної та технічної
підготовленості.
Нами виділені також нестандартні способи нападів: з використанням
хімічних засобів, тваринних (собак), автомототранспорту, а також способом,
небезпечним для багатьох осіб вибуховими пристроями і ін.
Аналогічні тенденції також встановлені при аналізі дій і умов озброєного
нападу, а також нападу нетрадиційними способами. Найбільш небезпечні
ситуації представлені атаками за допомогою холодної зброї та вогнепальної
зброї злочинців. Так у 79,3% випадків нападів громадяни отримали травми
різного ступеня тяжкості, і 21.7 відсотків закінчились трагічно.
Аналізуючи вищерозглянуті матеріли нами зроблена класифікація
основних видів і умов атак. Знайдено 15 основних видів нападу, здійсненого
злочинцями. Також виділено в класифікації 13 умов, при яких найчастіше
здійснювалися напади на громадян, вдень і вночі, шість ситуацій по місцю
нападу та розподілити їх по техніко-тактичному принципу у чотири основні
групи: напади без зброї, з предметами та холодною зброєю, вогнепальною
зброєю, нестандартними засобами нападів. Таким чином, можна припустити, що
з метою розробки стійких навичок та ефективних дій під час захисту студенти
повинні засвоїти хоча б 50-60 схем модельних ситуацій, вибраних із 12-15
епізодів із чотирьох вищеназваних основних груп з найбільш поширених
нападів.
Висновки.
1.Використання даного методу моделювання повинно значно покращити
якість та мотивацію до навчання студентів прийомам рукопашного бою,
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особливо
на
останніх
етапах
вдосконалення,
де
вивчаються
складнокоординовані рухи та різні дії в умовах максимально наближених до
реальних.
2.Застосовуючи схеми модельних ситуацій у навчальному процесі слід
звертати більшу увагу на ті моделі які найчастіше зустрічаються в практичній
діяльності.
Перспективи подальших досліджень у даному напряму вбачаємо у
постійному спостереженні ,пошуку та аналізу різних джерел які відтворюють
реальні події сьогодення під час скоєння злочинів проти громадян й складанні
на їх основі нових, більш досконалих схем модельних ситуацій для
впровадження їх у навчальний процес. Проте це впровадження потребує ще
значної роботи зі складання якісних робочих модельних схем, які повинні
включати в себе найбільш оптимальні варіанти та описи прийомів (можливо
проілюстровані малюнками).
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
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АНОТАЦІЇЇ

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ МОДЕЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ НАВЧАННІ
РУКОПАШНОМУ БОЮ
Вячеслав Гавриленко, Андрій Черненко, Олена Кириченко, Наталя Овчарик
Запорізький національний технічний університет
У даній науковій роботі розглянуто проблему підвищення якісного рівня навчання
студентів Запорізького національного технічного університету під час занять з рукопашного
бою, за допомогою застосування системи модельних ситуацій.
Ключові слова: фізичне виховання, рукопашний бій, системи модельних ситуацій,
вдосконалення прийомів.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУКОПАШНОМУ БОЮ
Вячеслав Гавриленко, Андрей Черненко, Елена Кириченко, Наталья Овчарик
Запорожский национальный технический університет
В даной научной работе рассмотрено проблему повышения качественого уровня
обучения студентов Запорожского национального технического университета во время
занятий рукопашным боем, с помощью применения системы модельных ситуаций.
Ключевые слова: физическое воспитание, рукопашный бой, системы модельных
ситуаций, совершенствование приёмов.
APPLICATION OF THE MODEL IN SITUATIONS TEACHING MELEE
Vyacheslav Gavrylenko, Andrei Chernenko, Lena Kirichenko, Natalia Ovcharyk
Zaporizhzhya National Technical unіversitet
This science work touches the problem of enveaching quality level educating students of the
Zaporizhzhya national technical university while outworking of hand-to-hand fighting, with the help
of using pattern situation sytem.
Key words: physical training, hand-to-hand fighting, pattern situation system, position the
improvement.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ МОТИВІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ
ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА
Анна Гакман
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій За
останні роки визначилась стійка тенденція росту кількості студентів з
послабленим здоров’ям, у багатьох студентів, відмічені початкові стадії
захворювань. За період навчання стан здоров'я студентів погіршується. З
кожним роком збільшується кількість студентів, що відносяться до спеціальної
медичної групи [1].
Серед студентів як перших, так і старших курсів зустрічається несерйозне
відношення до особистої фізичної підготовки, стану свого здоров`я, небажання
застосовувати засоби фізичної культури і спорту у повсякденному житті.
Основними причинами такого відношення до занять фізичними вправами у
студентів є: зниження здоров’я; шкідливі звички; нестача часу для підготовки до
інших занять; немає бажання займатись фізичною культурою; немає умов для
занять фізичною культурою [2].
У нинішніх умовах життя спостерігається стійке погіршення стану
здоров’я та фізичного розвитку студентської молоді. Прослідковується загальне
збільшення
кількості
серцево-судинних
захворювань,
погіршення
функціональних резервів організму, системне порушення постави, наявність
різних вад опорно-рухового апарату, зниження рівня фізичної підготовленості
тощо [1, 4].
Науковці визначили, що за останні роки спостерігається збільшення
контингенту, що відноситься до спеціальних медичних груп на початку
навчання у ВНЗ та їх поповнення до останнього року викладання фізичного
виховання. Така тенденція відбувається на фоні низького рівня фізичної
підготовленості студентів, послаблення функцій нервової системи впродовж
навчання та в період сесії, що негативно впливає на формування здоров’я
майбутніх фахівців. Багато випадків виявлення медичних довідок про
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звільнення студентів від фізичних навантажень за станом здоров’я в той час,
коли студент відноситься до основної медичної групи [3, 4].
Здоровий спосіб життя є важливим фактором формування і зміцнення
здоров'я студентської молоді, яке від нього залежить на 50% і більше.
Найактивнішими компонентами здорового способу життя виступають:
раціональна праця студентів, раціональне харчування, раціональна рухова
активність, загартування, особиста гігієна, відмова від шкідливих звичок [1].
Залучення людини до здорового способу життя слід починати з
формування у нього мотивації здоров'я. Турбота про здоров'я, його зміцнення –
повинні стати ціннісними мотивами, що формують, регулюють і контролюють
його спосіб життя. На думку академіка В.П.Казначеева: «Спосіб життя кожної
людини визначає його уявлення про сенс життя, його справи, вчинки , ставлення
до навколишнього світу, до себе, до свого здоров'я».
Мета нашого дослідження-аналіз та узагальнення структури мотивів до
занять фізичним вихованням студентів гуманітарних спеціальностей
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) та
самооцінки свого здоров’я.
Для проведення нашого дослідження застосовувалися такі методи: аналіз і
узагальнення наукових науково-методичної літератури та соціологічі методи
досліджея (анкетування).
Щоб визначити рівень здоров’я та структуру мотивів до фізичного
виховання зі студентами було проведено анкетування. В анкетуванні взяло
участь 109 студентів різних гуманітарних факультетів ЧНУ (66 жінок і 43
чоловіки).
Результати дослідження. Доведено, що ніякі побажання, накази,
покарання не можуть змусити людину вести здоровий спосіб життя, охороняти і
зміцнювати власне здоров'я, якщо всім цим не керує усвідомлена мотивація.
Формування мотивації здоров'я має базуватися на двох важливих
принципах: віковому та дієвому. Перший принцип говорить: виховання
мотивації здоров'я необхідно починати з раннього дитинства. Другий принцип
стверджує: мотив здоров'я слід створювати через оздоровчу діяльність стосовно
себе, тобто формувати нові якості шляхом вправ. На цьому принципі була
заснована вся соціальна еволюція людини.
Звідси досвід оздоровчої діяльності та вправи в ній створюють відповідну
мотивацію і установку (готовність до діяльності ) на здоров'я, подібно до того,
як «апетит приходить під час їжі». На основі цієї усвідомленої мотивації і
формується власний стиль здорової поведінки. Стиль здорового життя
визначається різними мотивами. Серед них І.І.Соковня - Семенова виділяє
головні:
1) Мотивація самозбереження. Формулювання цього мотиву зводиться до
того, що людина не здійснює тієї або іншої дії, тому що знає, що воно загрожує
її здоров'ю і життю. Наприклад, людина не буде стрибати з моста в річку, якщо
вона не вміє плавати, бо наперед знає, що потоне.
2) Мотивація підпорядкування етнокультурним вимогам. Формулювання
мотиву: людина підпорядковується етнокультурним вимогам тому, що хоче
бути рівноправним членом суспільства і жити з його членами в гармонії.
Протягом тривалої соціальної еволюції суспільство відбирало корисні звички,
виробляло систему захисту від несприятливих факторів. Все це передавалося від
покоління до покоління у вигляді вимог або традицій певного етносу. Непокора
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цим вимогам розглядалося як виклик суспільству, і воно карало за це.
Наприклад, виходячи з гігієнічних, естетичних і етичних вимог, людину з
раннього дитинства привчають робити свої фізіологічні потреби в певних
спеціально обладнаних закритих місцях. Порушення цих норм загрожує
негативними наслідками.
3) Мотивація отримання задоволення від здоров'я. Це проста мотивація яка
формується так: «Відчуття здоров'я приносить мені радість, тому я роблю все,
щоб випробувати це почуття». Наприклад, діти і підлітки люблять бігати,
стрибати, танцювати, тому що ці заняття поліпшують в їх організмі кровообіг,
підвищують обмін речовин, викликають позитивні емоції, підвищують настрій.
Все це сприяє формуванню мотивації, що спонукає до максимізації рухової
активності такого характеру, а пізніше до формування інтересу до
систематичних занять танцями або фізичною культурою .
У міру дорослішання ці заняття перейдуть в звичку, яка неодмінно буде
приносити задоволення, тому що результатом буде не тільки гарний настрій, але
і фізична досконалість. Важливо не перестаратися в цьому.
4) Мотивація можливості самовдосконалення. Формулювання: «Якщо я
буду здоровий, я можу піднятися на більш високу ступінь суспільної ієрархії».
Ця мотивація досить умовна для випускників вузів, коли необхідно бути
конкурентоспроможним, щоб домогтися високого рівня суспільного визнання.
У здорового випускника більше шансів на успіх!
5) Мотивація можливості маневрувати. Формулювання: «Якщо я буду
здоровий, то зможу на свій розсуд змінювати свою роль в співтоваристві і своє
місце розташування». Здорова людина може міняти професії, переміщатися з
однієї кліматичної зони в іншу, вона відчуває себе вільною, незалежно від
зовнішніх умов.
6) Мотивація можливості сексуальної реалізації. Формулювання: «Здоров'я
дає мені можливість для сексуальної гармонії». Сексуальна потенція чоловіка і
жінки знаходиться в прямій залежності від здоров'я. А як важливо бути
сексуально привабливим! А якщо ти молодий, це надважливо.
7) Мотивація
досягнення
максимально
можливої
комфортності.
Формулювання: «Я здоровий, мене не турбує фізична і психологічна
незручність».
Яка ж роль мотивацій у формуванні здорового способу життя студента?
І.І.Соковня - Семенова стверджує, що випадки, коли сім мотивацій є однаково
значущими, зустрічається вкрай рідко. Більше того, людина, для якої одночасно
значимі всі перераховані мотиви зміцнення і збереження здоров'я, дає привід
замислитися: а чи не занадто він зайнятий проблемами здорового способу життя
і чи не набула ця стурбованість хворобливий характер [3].
Показано, що протягом життя людина проходить через різні мотивації. У
юнацькому віці провідне значення мають мотиви можливості сексуальної
реалізації, самовдосконалення, маневрування. Якщо юнак чи дівчина палить, то
мотив - загроза здоров'я в майбутньому для них не годиться. Бо майбутнє для
них - це завтра , найближчий тиждень, кінець семестру , а задоволення - зараз і
тут. Не підходить для них і посилання на етнокультурні вимоги . Цей мотив для
них незначний. Більш того, порушуючи його, студенти відчувають задоволення,
вважаючи, що вони самостверджуються таким чином. А ось мотивація
сексуальної реалізації вже сформувалася. І вона може зіграти позитивну роль в
профілактиці зловживання алкоголем, наркотиками і тютюнопалінням, якщо
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вміло довести його згубний вплив на сексуальну потенцію у юнаків і дітородну
функцію у дівчат.
Спостереження показують, що для молодих людей іноді втрачає
значимість мотивація самозбереження. Здоров'я і сила заважають їм бути
обережними у небезпечних ситуаціях. Вони вважають: «Це може трапитися з
ким завгодно, тільки не зі мною». Саме слабке почуття відповідальності за свою
поведінку служить основною причиною венеричних захворювань після
випадкових інтимних контактів, причиною втягування у наркоманію, пияцтво,
провідне до алкоголізму . Молодим людям у віці 18-25 років, тобто студентам,
здається, що ресурс їх особистого здоров'я не обмежений. На жаль, це помилка.
Чи є мотиви здорового способу життя у студентів ?
Дослідження показали, що серед студентів, як і серед старшокласників,
розуміння здорового способу життя в основному зводиться до добре відомих
положень: «Не пити», «Більше рухатися», «Берегти нерви і не нервуватися»,
«Загартовуватись», «Не палити», «Не приймати наркотики» і т.д. Однак це
розуміння не стало провідним для багатьох студентів у житті. Це пов'язано з
тим, що, по-перше, рекомендації щодо здорового способу життя насаджуються в
повчальній, категоричній формі і не викликають у них позитивних емоцій, подруге, самі дорослі рідко дотримуються зазначених правил у повсякденному
житті, по-третє, засоби масової інформації в «привабливій» формі рекламують
нездоровий спосіб життя. Куріння сигарет і непомірне вживання пива
розцінюються як «престижні » атрибути молодіжної (і не тільки молодіжної )
субкультури[3].
У зв'язку з цим, формування мотивації здорового способу життя у студента
вимагає зусиль. Оскільки ефект цих зусиль проектується на майбутнє, і не
кожен студент в змозі вирішити цю задачу самостійно, необхідна націленість
системи вузівського виховання та освіти на формування у студента культури
здоров'я. З чого почати ? З формування установки на здоровий спосіб життя.
Однією з основних форм підняття мотивації до здорового способу життя
для студентської молоді є заняття фізичним вихованням у навчальному закладі.
Фізичне виховання у ВНЗ – це складний педагогічний процес, метою якого є
формування фізичної культури особистості, здатного самостійно організовувати
й вести здоровий спосіб життя. Це єдина навчальна дисципліна, яка вчить
студентів зберігати та зміцнювати своє здоров’я, підвищувати рівень фізичної
підготовленості, розвивати і удосконалювати життєво важливі фізичні якості та
рухові дії [6, 7].
М. Дутчак (2003), вивчаючи стан здоров’я молоді України, стверджує, що
молодь завищує оцінку стану свого здоров’я: 21,8 % респондентів віком 16 – 24
роки вважають своє здоров’я відмінним, 51,8% опитаних – добрим. Переважна
більшість опитаної молоді не констатувала в себе наявності хронічних
захворювань.
Матеріали дослідження. Для вивчення самооцінки рівня свого здоров’я
студентам пропонувалося дати відповідь на питання «Як Ви оцінюєте стан свого
здоров’я?». Варіанти відповідей були такі: 1) відмінний, 2) добрий, 3)
задовільний, 4) незадовільний. Отримані дані всіх респондентів із самооцінки
стану здоров’я свідчать про те, що 62,39 % опитаних оцінюють свій стан
здоров’я як добрий, 18,35 % – як відмінний, 17,43 % – як задовільний і лише
1,83 % – як незадовільний.
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Рис. 1. Самооцінка рівня знань студентів ЧНУ гуманітарних спеціальностей.

Аналізуючи дані опитування самооцінки стану здоров’я серед
респондентів-дівчат, бачимо, що відмінним свій стан здоров’я вважають 10,6 %
опитаних дівчат; 65,2 % опитаних оцінюють свій стан здоров’я як добрий; 21,2
% – як задовільний і лише 3,0 % оцінили стан свого здоров’я як незадовільний.
Отримані результати самооцінки стану здоров’я серед респондентів-юнаків
свідчать про те, що відмінним свій стан здоров’я вважають 30,2 % юнаків,
добрим – 58,1 %, задовільним – 11,6 %, а як незадовільний стан здоров’я не
оцінив жоден юнак. При порівнянні відповідей на це питання між дівчатами та
юнаками встановлено, що свій стан здоров’я як відмінний оцінило більше
юнаків ніж дівчат (p<0,05). Тоді як більше дівчат, ніж юнаків, оцінюють свій
стан здоров’я як добрий та задовільний (p<0,05) (Рис. 1).
Для виявлення мотивів що спонукають студентів відвідувати заняття з
фізичного виховання було запропоновано відповісти на запитання: «З якою
метою Ви відвідуєте заняття з фізичного виховання»?. Пропонувалися такі
варіанти відповідей: 1) зміцнення та збереження здоров’я, 2) зняття втоми й
поліпшення настрою, 3) активізація фізичної та розумової працездатності, 4)
формування гарної статури, 5) отримання залікової оцінки.
Проаналізувавши результати опитування груп за статтю, ми виявили таку
структуру мотивації відвідування занять з фізичного виховання. Серед дівчат
найвагомішим мотивом є зміцнення та збереження здоров’я – 60,6 %,
наступними по вагомості були: формування гарної статури – 33,3 %, отримання
залікової оцінки – 15,2 %, активізація фізичної та розумової працездатності – 7,7
%, зняття втоми і поліпшення настрою – 6,1 %. Серед хлопців найвагомішим
мотивом також виявилося зміцнення та збереження здоров’я – 58,1 %
наступними були: формування гарної статури – 48,8 %, активізація фізичної та
розумової працездатності – 20,9 %, отримання залікової оцінки – 14 %, зняття
втоми і поліпшення настрою –11,6 % (Рис. 1).
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Рис. 2. Структура мотивів студентів ЧНУ гуманітарних спеціальностей до
занять фізичним вихованням.
Примітка: 1 – Зміцнення та збереження здоров’я; 2 – Зняття втоми й
покращення настрою; 3 – Активізація фізичної та розумової працездатності; 4 –
Формування гарної статури; 5 – Отримання залікової оцінки.

При порівнянні структури мотивації відвідування занять з фізичного
виховання між дівчатами та юнаками виявлено певні відмінності. У дівчат
переважають такі мотиви в структурі мотивації відвідування занять з фізичного
виховання: отримання залікової оцінки, зміцнення та збереження здоров’я,
формування гарної статури.
У юнаків переважають наступні мотиви в структурі мотивації відвідування
занять із фізичного виховання: активізація фізичної та розумової
працездатності, зняття втоми і поліпшення настрою.
Висновоки. Під час самооцінки стану здоров’я, 65,2 % дівчат дали
відповідь „добрий” – 30,2 % визнали свій стан здоров’я як „відмінний”. Як
„незадовільний” свій стан здоров’я не оцінив жоден юнак і лише 3,0 % дівчат.
Основним мотивом відвідування занять з фізичного виховання як у дівчат, так і
у юнаків, виступає „зміцнення та збереження здоров’я” – 60,6 % і 58,1 %
відповідно.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у
впровадженні в практику фізичного виховання ЧНУ цікавих форм та засобів для
підняття мотивації студентів щодо занять фізичним вихованням.
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АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ МОТИВІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ
ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА
Анна Гакман
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
У нашій роботі проаналізовано структуру мотивів до занять фізичним виховання
студентами гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича та розглянуто проблему здоров’я студентів на основі їх самооцінки.
Ключові слова: студенти, мотивація, самооцінка здоров’я.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МОТИВОВ К занятиям физической культурой
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧЕРНОВИЦКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА
Анна Гакман
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича
В нашей работе проанализирована структура мотивов к занятиям физической
воспитания студентами гуманитарных специальностей Черновицкого национального
университета им. Ю. Федьковича и рассмотрена проблема здоровья студентов на
основе их самооценки.
Ключевые слова: студенты, мотивация, самооценка здоровья.
ANALYSIS OF MOTIVES TO PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
HUMANITIES CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY Y.FEDKOVYCH
Anna Hakman
Chernivtsi National University. Fedkovych
In our work we analyzed the structure of motivation in physical education students of
humanities Chernivtsi National University. Fedkovych and the problem of the health of
students based on their self-esteem.
Key words: students, motivation, self-assessment of health.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
Роман Гах
Тернопільський національний економічний університет
Постановка проблеми. Нашому поколінню випала доля відчути болючі
точки минулої радянської системи і зрозуміти, які питання має вирішити наша
теперішня система освіти загалом і фізкультурної – зокрема, а відтак шукати
способи їх вирішення.
Враховуючи негативні тенденції в стані здоров’я населення України
внаслідок соціально-економічних проблем, державна стратегія в галузі фізичної
культури і спорту спрямована на створення умов для забезпечення оптимальної
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рухової активності кожної людини впродовж усього життя. У цьому напрямі
особливої уваги потребує покращення здоров’я студентської молоді, що
визначає майбутнє нашої нації. Це підтверджується результатами наукових
досліджень Т. Круцевич, Є. Приступи, Л. Петрук та ін.
Аналіз останніх досліджень, публікацій. Аналіз наукової літератури з
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів виявив, що проблему
організації та проведення занять з студентами спеціальних медичних груп
досліджували С. Адирхаєв [1], Т. Гуртова [4], Т. Круцевич [5]. У дослідженнях
В. Василюк [2], М. Носко [7] розглянуто загальні основи фізичного виховання
студентської молоді. На особливу увагу заслуговують праці С. Єрмакова,
С. Бринзак, С. Бєлих, В. Сергієнко в яких досліджено окремі аспекти фізичного
виховання студентів. Питання мотивації студентів до занять фізичними
вправами представлені у роботах Е. Гавришової, О. Бойко, І. Олійник,
А. Ребрина. Здоров’язбережувальні технології у процесі фізичного виховання
студентства досліджували В. Омельяненко, С. Браташ, О. Андрощук.
Високі вимоги науково-технічного прогресу до професійної діяльності
економістів і недостатнє науково-методичне забезпечення процесу фізичного
виховання студентів економічних спеціальностей залишається актуальним і
сьогодні.
Роботу виконано за планом НДР Тернопільського національного
економічного університету.
Метою роботи є виявлення можливостей використання фізкультурнооздоровчих систем у фізичному виховані студентів-економістів.
Методи, організація досліджень: аналіз науково-методичної літератури;
нормативно-правових документів і програм розвитку, навчання та виховання
студентів вищих навчальних закладів; аналіз всесвітньої мережі Інтернет.
Результати дослідження та їх обговорення. Враховуючи проблеми
сьогодення, фахівці фізичного виховання в процесі своєї професійної діяльності
повинні спрямовувати власні зусилля не стільки на поліпшення здоров’я тих хто
займається, скільки на його відновлення та збереження. Фізичне виховання не
повинно наслідувати лише тенденції існуючого буття. Воно повинно
орієнтуватись на найближче майбутнє, в якому буде жити наша молодь. У
сучасному фізичному вихованні поряд з традиційними засобами слід
використовувати найпоширеніші методики відновного оздоровлення, серед яких
система індійських йогів, програми оздоровчого бігу Кеннета Купера, дихальна
гімнастика, система оздоровлення Бутейко. На нашу думку, комплексне
поєднання оздоровчих методик буде позитивно впливати на здоров’я студентів.
Варто зазначити, сьогодні ще не знайдено оптимальної комбінації використання
та поєднання цих оздоровчих систем. Про це свідчить їх велика різноманітність
та спрямованість [3, 5].
Аналізуючи наукову літературу та інформацію у мережі Інтернет для
виявлення використання різноманітних фізкультурно-оздоровчих систем у
практиці фізичного виховання, визначили, що найчастіше з них використовують
вправи на фітболі, йогу, пілатес, парадоксальну дихальну гімнастику
Стрєльнікової. На особливу увагу заслуговує система оздоровлення кроссфіт
(CrossFit) [8].
Кроссфіт – це вид фітнесу, створений Грегом Гласманом. Програма
побудована на функціональних рухах, які постійно змінюються і виконуються з
великою інтенсивністю. Метою цієї системи є покращення загальної фізичної
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підготовки і готовності до любої життєвої ситуації, яка потребує активних рухів.
Тривалість вправ не більше 20 хвилин. Основними засобами є: біг; гребля на
спеціальних тренажерах; стрибки зі скакалкою або з перешкодами; лазіння по
канату; робота з гантелями, гирями та штангою. Зазначимо, у процесі
дослідження, студенти проявляли особливий інтерес до цієї фізкультурнооздоровчої системи [8].
Вправи на фітболі дають унікальну можливість з користю впливати на
м’язи спини і хребта. Для здорових людей – це оригінальна форма занять з
іншим розподілом акцентів ударного навантаження: з одного боку, практично
повна її відсутність на нижніх кінцівках; з іншого – збільшення ролі м’язів
спини в підтримці рівноваги на криво образної поверхні м’яча. Широко відомо,
що хребет – це головна вісь усього нашого організму, і його стан часто повністю
відображає внутрішній стан людини. Науково розроблена і методично
обґрунтована система фітбол-занять пропонує широкий комплекс вправ котрі
успішно відновлюють тонус м’язів спини. Ще одна специфічна область впливу
– вестибулярний апарат. Оздоровчий ефект комплексу вправ на фітболі
поширюється на широкий спектр можливих проблемних зон організму: зміцнює
серцевий м’яз; покращує роботу з кровопостачання всіх органів тіла; нормалізує
кров’яний тиск; покращує роботу дихальної системи, збільшує глибину
дихання; підвищує рухливість хребців; забезпечує активну діяльність м’язів
спини, плечей, попереку; усуває болі в суглобах. У студентів-економіснів,
майбутні умови праці будуть проходити в основному в одноманітній робочій
позі (частіше за все сидячій), ці види діяльності відрізняє розумова напруга,
обмеженість в рухах, навантаження на м’язи спини статичного характеру,
велика напруга зорового та слухового аналізаторів, висока рухливість психічних
процесів (сприйняття, пам’ять, увага), високий рівень розвитку евристичних
(творчих) здібностей. Таким чином, необхідність підвищення ефективності
фізичного виховання студентів економічних спеціальностей з допомогою
сучасних
фізкультурно-оздоровчих
систем
зумовлюється
високою
технологічністю та інтенсивністю сучасного виробництва. Від рівня фізичної
працездатності працівника, розвитку його професійно важливих якостей
залежить фахова дієздатність людини [6].
Оздоровча система індійських йогів міцно увійшла в повсякденне життя
багатьох людей у різних країнах, перевершивши майже всі ідеї нинішньої
профілактичної медицини. Найкращий час для виконання вправ – ранок. Один з
головних принципів виконання вправ – почуття зручності та внутрішнього
задоволення, яке при цьому виникає. Напруженими повинні бути тільки ті
м’язи, які задіяні в даний момент. Все інше тіло в момент виконання вправи
повинно бути максимально розслаблене. Дуже важливо звертати увагу на рівне
дихання, концентруватись на працюючих м’язах і розслабленні не працюючих.
Головним завданням йоги є гармонійний розвиток організму. Проте розвиток
духовної сфери являє собою завершення попереднього розвитку фізичної,
емоційної та інтелектуальної сфер. Фізичний розвиток у йозі – перший
необхідний крок до гармонізації [1, 6].
В основу дихальної гімнастики О. Стрельнікової покладено виконання
спеціальних дихальних вправ. Традиційні варіанти різних систем дихальних
гімнастик здебільшого приділяють головну увагу затриманню дихання або
видихам. А дихальна гімнастика О. Стрельнікової дає рекомендації, які багато у
чому суперечать загальноприйнятим. Дві головні вправи цієї методики: нахил та
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одночасно різкий і короткий вдих; зведення зігнутих рук і одночасно короткий
видих. Ця гімнастика має неспецифічний оздоровчий вплив на організм людини.
Вона спрямована забезпечити, насамперед, високий рівень постачання киснем
усього організму. Вправи здійснюють загальнооздоровчий вплив на організм
людини. Звичайно, ці прості вправи слід застосовувати з іншими засобами
фізичного виховання студентів [3, 5].
Пілатес являє собою комплекс вправ, розроблений Й. Пілатесом. Комплекс
вправ простий та безпечний і дозволить студентам економічних спеціальностей
займатись навіть з низьким рівнем фізичної підготовленості. Перевагою
пілатеса є те, що ним можна займатися як вдома, так і на заняттях з фізичного
виховання. Пілатес розвиває рухливість і значно збільшує гнучкість.
Розробляються глибокі м’язи, ті про існування яких багато хто й не
здогадується. Зазначимо, багато спортивних лікарів рекомендують цей комплекс
вправ як відновлюючий [3].
Висновки. Таким чином, використання найбільш ефективних
фізкультурно-оздоровчих методик: кроссфіт, пілатес, йога, вправи на фітболі,
дихальна гімнастика О. Стрельнікової дасть позитивні результати підвищення
та зміцнення здоровя студентів економічних спеціальностей, підвищить
показники рівня розвитку рухових якостей. Зазначимо, ці методики варто
застосовувати у поєднанні з іншими засобами фізичного виховання студентської
молоді. Також варто приділити увагу оптимальній комбінації використання та
поєднання цих оздоровчих систем.
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АНОТАЦІЇ
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
Роман Гах
Тернопільський національний економічний університет
У статті обґрунтовано використання у процесі фізичного виховання студентівекономістів найбільш ефективних фізкультурно-оздоровчих методик: кроссфіт, пілатес, йога,
вправи на фітболі, дихальна гімнастика О. Стрельнікової. Проаналізовано науково-методичну
літературу щодо використання цих систем у практиці фізичного виховання молоді. Доведено
позитивний вплив фізкультурно-оздоровчих методик на рівень розвитку рухових якостей
студентів-економістів. Подано методичні рекомендації щодо використання зазначених
методик у фізичному вихованні студентів.
Ключові слова: фізичне виховання, молодь, фізкультурно-оздоровчі системи.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ФИЗИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
Роман Гах
Тернопольский национальный экономический университет
В статье обосновано использование в процессе физического воспитания студентовэкономистов наиболее эффективных физкультурно-оздоровительных методик: кроссфит,
пилатес, йога, упражнения на фитболе, дыхательная гимнастика А. Стрельникова.
Проанализированы научно-методическую литературу по использованию этих систем в
практике физического воспитания молодежи. Доказано положительное влияние физкультурнооздоровительных методик на уровень развития двигательных качеств студентов-экономистов.
Даны методические рекомендации по использованию указанных методик в воспитании
студентов.
Ключевые слова: физическое воспитание, молодежь, физкультурно- оздоровительные
системы.
SPORT AND RECREATION SYSTEM IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
ECONOMISTS
Roman Gah
Ternopil National Economic University
In the article the use of physical education students and economists most effective methods of
fitness: krossfit, Pilates, Yoga, exercise on fitball, breathing exercises O. Strelnikova. Analyzed the
methodological literature on the use of these systems in the practice of physical education of youth.
Proven positive effects of fitness techniques to the level of development of motor skills of students
and economists. Posted guidance on the use of these techniques in physical education students.
Key words: physical education, youth, sports and recreation system.

КАЛАНЕТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Світлана Герасименко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Спосіб життя сучасної молоді призводить до
погіршення здоров'я та зниження загальної фізичної активності.
Студенти розглядають заняття фізичним вихованням не як можливість
поліпшення стану здоров'я, а як вимушену необхідність. Статистика свідчить,
що 80 % студентів не відвідували б заняття, якщо б вони не були обов'язковими.
Традиційна система фізичного виховання у вищому навчальному закладі не
сприяє ефективному вирішенню проблеми зменшення недоліку рухової
активності, який є однією з причин різних відхилень у стані здоров'я студентів.
На думку науковців, дефіцит рухової активності у студентів складає 30-40 %.
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Організовані заняття з фізичного виховання, передбачені навчальною
програмою, задовольняють лише 25-30 % від загальної добової потреби
студентів у руховій активності. Ця проблема посилюється відсутністю у
більшості з них необхідного інтересу до занять фізичною культурою.
Підвищення мотивації студентів до занять фізичними вправами багато в чому
залежить від форми і змісту навчальних занять з фізичного виховання,
використання популярних видів рухової активності [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виходячи з вищевказаного, а
також згідно багатьох наукових досліджень [1, 3, 7], на перший план сьогодні
виходить проблема пошуку нових форм занять з фізичного виховання, які, поперше, носять оздоровчий характер, по-друге, є досить ефективними щодо
впливу на організм і одночасно посильними для студентів зрізним рівнем
фізичного розвитку та фізичної підготовленості.
Як відзначає низка дослідників [1, 6, 7], важливим чинником підвищення
ефективності занять є зацікавленість студентів. Необхідно знаходити такі види
фізичних вправ, щоб формувати у студентів мотивацію займатися фізичною
культурою.
Останнім часом з’являються публікації, які пропонують нові, нестандартні
методики та можуть зацікавити молодь своєю сучасністю та креативністю [10,
11]. Одним з популярних серед молоді видів рухової активності є каланетика.
Більшість фахівців рекомендують використовувати її як ефективний засіб
зміцнення здоров’я, фізичного вдосконалення, корекції фігури, постави, що
викликає великий інтерес у сучасної молоді [1, 2, 4, 6]. Однак, застосування
новітніх технологій у фізичному вихованні потребує глибокого науковометодичного обґрунтування.
Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана за планом НДР
кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
Мета дослідження. Науково обґрунтувати методику використання
каланетики у фізичному вихованні студентів ВНЗ.
Результати дослідження та їх обговорення. Низька оздоровча
ефективність фізичного виховання студентів ВНЗ в багатьох випадках
пояснюється відсутністю у них необхідної мотивації та інтересу до стану свого
здоров'я та фізичної підготовленості.
Основними причинами зниження мотиву та інтересу до занять з фізичного
виховання серед студентів ВНЗ є:
стандартизація системи побудови занять з фізичного виховання;
стандартизація виконання фізичних вправ протягом тривалого часу:
низький рівень знань про різновиди фізичних засобів;
відсутність спеціальних знань про вплив фізичних вправ на організм
людини та методичних знань з організації самостійних занять ними.
Враховуючи ці факти ми розробили експериментальну методику
застосування каланетики у фізичному вихованні студентів ВНЗ, яка буде
забезпечувати формування постійного інтересу до занять фізичною культурою і
в той же час буде ефективна в плані зміцнення здоров’я, підвищення рівня
їхньої фізичної підготовленості та рухової активності.
Каланетика (створена американською балериною Калан Пінкні) – система
фізичних вправ, альтернативна травмонебезпечним варіантам аеробіки, більш
ефективна стосовно термінів досягнення результатів.
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Мета занять каланетикою – покращення фігури за допомогою спеціально
підібраних й організованих статодинамічних вправ на розтягування різних
м’язових груп. Рухи виконуються з невеликою амплітудою, часто у незручному
положенні у повній статиці або напівстатиці. Акцент робиться на так звані
“проблемні” зони (шию, живіт, сідниці, стегна, спину), задіяні також
важкодоступні внутрішні м’язи.
Регулярні заняття каланетикою сприяють ефективній зміні зовнішнього
вигляду (зміцнення м’язів, формування гармонійної фігури) і практично не
мають вікових обмежень [9, с. 338].
Каланетика – це пасивна гімнастика, якою можна займатися в будь-якому
віці, з будь-яким початковим рівнем фізичної підготовленості (є можливість
чітко дозувати навантаження з врахуванням стану здоров'я). Ще одна перевага
каланетики в тому, що проведення занять не потребують якихось особливих
пристроїв, спеціалізованого приміщення [5, с. 62].
Крім доступності і посильності вправ, які пропонує каланетика, вони
мають ще цілий ряд переваг. Перш за все, це можливість спрямовано впливати
на розвиток гнучкості, сили, координації як диференційовано, так і комплексно.
Особливо ефективна каланетика для розвитку гнучкості. Поєднання
різноманітних пружніх нахилів зі статичними фіксованими утриманнями
нахилу, а також послідовність проведення вправ, яка вимагає поступового
розтягування певної групи м’язів і збільшення амплітуди виконання з кожною
новою вправою – все це дає можливість більш активно розвивати гнучкість [4, с.
305].
Ефективним є використання каланетики на заняттях з фізичного виховання
у спеціальній медичній групі. Каланетика пропонує великий арсенал вправ,
спрямованих на профілактику остеохондрозу та формування правильної
постави. Крім того, можливість чіткої спрямованості та дозування навантажень
дозволяє розвивати силові якості студентів, які займаються у спеціальній
медичній групі, враховуючи специфіку занять при тому чи іншому
захворюванні. Всі вправи, які каланетика пропонує для розвитку сили,
грунтуються па використанні ваги власного тіла. Сила розвивається не за
рахунок величини обтяжень, а за рахунок кількості повторень.
В арсеналі каланетики є певна група вправ, що діють на м’язи, які майже
не беруть участі в звичних щоденних рухах людини. Систематичне
навантаження цих м’язів помітно покращує зовнішній вигляд студентів, робить
їх фігуру стрункішою, що, в свою чергу, є досить вагомим мотивом для занять
[5, с. 62].
Комплекс системи вправ каланетики складається з чотирьох частин:
1. розминка (6 вправ);
2. гарний живіт (4 вправи), стрункі ноги (4 вправи), сідниці й стегна (5
вправ);
3. розтягування м'язів (6 вправ);
4. «танець живота» (3 вправи), зміцнення ніг (2 вправи) [8, с. 77].
Вправи калланетики мають вузьку спрямованість на різні частини тіла.
Величина навантаження в цьому випадку прямо залежить від тривалості
виконання однієї вправи й пауз відпочинку між ними. Мінімальний час
утримання поз – 30 с. Заняття каланетикою для початківців передбачають 32
вправи, а для підготовлених – 56 [8, с. 77].
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На підставі систематизації досвіду фахівців різних країн і аналізу науковометодичної літератури ми розробили методичні рекомендації, щодо виконання
вправ каланетики:
перед вправами необхідно добре розігріти м’язи;
бажано виконувати вправи перед дзеркалом, тоді ви зможете спостерігати
за собою й краще фіксувати рухи;
у каланетиці дуже велику роль відіграє правильне, спокійне і природне
дихання, якщо ритм збився, перепочиньте і відновіть його;
прийнявши потрібну позу, зафіксуйте її на 60–100 секунд залежно від
початкового рівня вашої фізичної підготовки;
каланетика вимагає концентрації, постійного відчуття свого тіла;
особливістю системи каланетики є статичне навантаження на м'язи тіла;
необхідно концентрувати увагу на м’язах, стежити за відчуттями, які
йдуть від них;
при появі гострих больових відчуттів необхідно припинити виконання
вправ;
в процесі занять можете час від часу пити воду;
тремтіння тіла або кінцівки є симптомом занадто великого навантаження;
під час виконання вправи необхідно дихати економічно та ритмічно,
затримка дихання не допускається, інакше організм не одержить тієї кількості
кисню, на яку розраховує;
рухи повинні виконуватися в межах індивідуальної рухливості суглоба
(не копіювати рухів більш гнучкої людини);
не поспішайте ускладнювати або виконувати більше рухів, ніж це
передбачено в системі вправ каланетики;
вправи в комплексі розташовані за принципом зростаючої складності;
необов'язково виконувати весь комплекс, можете зупинитися на тих
моментах, які особливо вас цікавлять;
вправи каланетики можна використовувати у будь-якій частині заняття;
повний комплекс включає 30 вправ;
пам'ятайте, що тільки систематичне виконання вправ може привести до
досягнення мети.
Вправи каланетики є цікавими для студентів, не потребують якогось
особливого обладнання, спеціалізованого приміщення. Вони можуть
використовуватись, як на заняттях з фізичного виховання, так і у вигляді
домашніх завдань.
Висновоки. Таким чином, практичний досвід свідчить, що використання
комплексів вправ каланетики підвищує ефективність занять. Вправи каланетики
носять оздоровчий характер та є досить ефективними щодо впливу на організм і
одночасно посильними для студентів з різним рівнем фізичного розвитку та
фізичної підготовленості. Заняття каланетикою позитивно впливають на стан
здоров’я студентів, сприяють удосконаленню фізичних якостей, корекції фігури,
постави, підвищують емоційний стан. Запропонована нами методика доводить
доцільність широкого застосування каланетики, на заняттях з фізичного
виховання у ВНЗ.
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АНОТАЦІЇ

КАЛАНЕТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Світлана Герасименко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
У статті подано обґрунтування методики використання каланетики в процесі фізичного
виховання, як ефективного засобу фізичної активності та оздоровлення студентів.
Ключові слова: каланетика, фізичне виховання, здоров’я, студенти.
КАЛЛАНЕТИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Светлана Герасименко
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
В статье подано обоснование методики использования калланетики в процессе
физического воспитания, как эффективного средства физической активности и оздоровления
студентов.
Ключевые слова: калланетика, физическое воспитание, здоровье, студенты.
CALLANETICS AS EFFECTIVE MEANS OF MAKING HEALTHY AND
STRENGTHENING OF HEALTH OF STUDENT YOUNG PEOPLE
Svetlana Gerasymenko
The National Pedagogical University named after Ivan Franko
In the article the ground of methodology of the use of callanetics is given in the process of
physical education, as effective means of physical activity and making healthy of students.
Key words: callanetics, physical education, health, students.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Світлана Герасименко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Стан здоров'я молоді є найважливішою складовою
здорового потенціалу нації, тому збереження і розвиток здоров'я студентів і
формування у них здорового способу життя сьогодні має пріоритетне значення
[1].
Невипадково педагоги останнім часом виявляють глибокий інтерес до
проблеми здоров'я студентів, виховання у них відповідального ставлення до
свого здоров'я, до здоров'я оточуючих і здоров'ю майбутніх поколінь [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Багато вчених із різних галузей наук – педагогіки (О.Гришко,
В.Кремень, В.Родигіна, В.Шпак та ін.), психології (В.Ананьєв, Г.Нікіфоров,
Л.Перетятько та ін.), валеології (Е.Булич, А.Голобородько, В.Горащук та ін.),
медицини (М.Амосов, А.Волик, А.Мальований, В.Мухін, С.Яковлєва та ін.),
фізичного виховання (С.Канішевський, В.Лабскір, А.Любієв, Б.Шиян та ін.)
спрямовували та спрямовують свої зусилля у вирішенні питань поліпшення
здоров’я студентської молоді, забезпечення здорового способу життя, але
останнім часом стан студентської молоді ВНЗ з кожним роком погіршується.
У способі життя студентів часто спостерігається відсутність турботи про
здоров'я:
невпорядкованість, хаотичність, що виражаються в несвоєчасному
прийомі їжі;
систематичне недосипання;
недостатнє перебування на свіжому повітрі;
недостатній обсяг рухової активності;
відсутність загартувальних процедур;
виконанні самостійної навчальної роботи у призначений для сну час;
наявність шкідливих звичок.
Накопичуючись протягом навчального року і всього навчання у ВНЗ,
негативні наслідки істотно впливають на стан здоров'я студентів.
Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана за планом НДР
кафедри теорії та методики фізичного виховання Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
Мета дослідження – провести теоретичний аналіз наукової літератури та
визначити сутність і складові поняття «здоровий спосіб життя» студентської
молоді.
Результати дослідження та їх обговорення. Формування, збереження, й
зміцнення здоров’я студентів України є однією з важливих проблем нашого
суспільства. Глобальна вагомість і актуальність проблеми викликала
необхідність ґрунтовних досліджень феномена здоров`я людини і його
складників.
Здоров’я – це перша і найважливіша потреба людини, що визначає
здібність її до праці і забезпечує гармонічний розвиток особистості. Воно є
найважливішою передумовою до пізнання оточуючого світу, до
самоствердження і щастя людини. Світова наука розробила цілісний погляд на
здоров'я як феномен, що інтегрує його сфери або складові:
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фізичну;
психічну (розумову);
емоційну;
соціальну (суспільну);
духовну.
Фізичне здоров’я – це природний стан організму, зумовлений нормальним
функціонуванням усіх його органів і систем. Якщо добре працюють усі органи й
системи, то і весь організм людини правильно функціонує й розвивається.
Процес розвитку фізичного здоров’я передбачає:
удосконалення саморегуляції в організмі;
гармонійну взаємодію фізіологічних процесів;
максимальну адаптацію до навколишнього середовища.
Психічне здоров’я – стан психічної сфери, основу якої складають:
статус загального психічного комфорту;
адекватна поведінка особистості.
Психічне здоров’я містить високий рівень свідомості, розвитку мислення,
великі внутрішні та моральні сили, що спонукають особистість до творчої
діяльності.
Психічне життя індивіда складається з:
потреб;
інтересів;
мотивів;
стимулів;
установок;
цілей;
уявлень;
почуттів.
Емоційне здоров’я – це наявність лише позитивних емоцій або рівновага
позитивних і негативних емоцій, психологічна емоційна рівновага.
Соціальне здоров’я – оптимальні, адекватні умови соціального середовища,
що перешкоджають виникненню соціально обумовлених захворювань,
соціальної дезадаптації та визначають стан соціального імунітету, гармонійний
розвиток особистості в соціальній структурі суспільства.
Духовне здоров’я – комплекс потреб, мотиваційної та інформативної сфер
життєдіяльності, основу якого визначає система цінностей, настанов і мотивів
поведінки людини в суспільстві. Духовне здоров'я залежить від духовного світу
особистості, зокрема складових духовної культури людства – освіти, науки,
мистецтва, релігії, моралі, етики.
Здоров’я є складним динамічним процесом, який тісно пов’язаний зі
способом життя людини. Взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям
найбільш повно відображає поняття «здоровий спосіб життя».
Здоровий спосіб життя – це поведінка людини, яка відображає життєву
позицію, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я, і націлена на
виконання певних норм і правил.
Успішність залучення студентів до здорового способу життя суттєво
залежить від знань ними його складових.
До основних складових здорового способу життя насамперед відносять:
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харчування;
побутові умови;
рухову активність;
умови праці.
Таким чином, складові здорового способу життя – комплекс компонентів,
що забезпечують високий рівень фізичної, психічної, духовної та соціальної
складових здоров’я людини.
Сучасні дослідники уточнили і розширили перелік складових здорового
способу життя і вважають, що здоровий спосіб життя студентської молоді
повинен в обов’язковому порядку включати наступні основні практичні
компоненти, що забезпечують здоров’я:
рухова активність (ранкова гігієнічна гімнастика, фізичні вправи,
оздоровчий біг, швидка ходьба, рухливі ігри, заняття спортом);
раціональне харчування (правильний баланс білків, жирів, вуглеводів,
вітамінів, щоденне вживання фруктів та овочів, режим харчування);
особиста гігієна (виконання гігієнічних процедур);
оптимальний режим праці та відпочинку (сон тривалістю не менше 7
годин на добу, чергування розумової і фізичної активності, володіння основами
релаксації та аутотренінгу),
загартування (водні процедури, повітряні, сонячні ванни).
відмова від шкідливих звичок (профілактика шкідливих звичок, відмова
від вживання тютюну, алкоголю, наркотичних речовин);
організація дозвілля і активного відпочинку (прогулянки, туризм,
екскурсії, відвідування культурних закладів, заняття улюбленими справами
(хобі);
оптимальні міжособистісні стосунки (методи психічної саморегуляції і
корекції, засоби зняття нервово-емоційних напружень);
безпечна сексуальна поведінка (протидія розповсюдженню ХПСШ,
СНІДу);
можливості реалізації здорового способу життя (усвідомлення
необхідності здорового способу життя, створення необхідних умов);
проживання в умовах чистого навколишнього середовища (санітарногігієнічні вимоги до умов проживання) [2].
Будь-який з названих компонентів активно впливає на одну або кілька
функціональних систем організму, але тільки разом вони створюють позитивні
умови для нормального функціонування організму і захист його від
несприятливих факторів життя і зовнішнього середовища.
Висновоки. Головним завданням на період навчання у ВНЗ є
вдосконалення, збереження і зміцнення здоров’я кожного студента.
Успішність залучення студентів до здорового способу життя суттєво
залежить від знань ними його складових. Складові здорового способу життя –
комплекс компонентів, що забезпечують високий рівень фізичної, психічної,
духовної та соціальної складових здоров’я людини.
Здоров’я є складним динамічним процесом, який тісно пов’язаний зі
способом життя людини. Отже, змінюючи спосіб життя, людина сама може
впливати на своє здоров’я.
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АНОТАЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Світлана Герасименко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
У статті визначено сутність та поняття здорового способу життя, виокремлено основні
компоненти, що стосуються всіх сфер здоров'я – фізичного, психічного, емоційного,
соціального і духовного.
Ключові слова: фізичне здоров’я, духовне здоров’я, психічне здоров’я, емоційне
здоров’я, соціальне здоров’я, здоровий спосіб життя, студенти.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Светлана Герасименко
Дрогобычский государственный педагогический университет имени
Ивана Франко
В статье определена сущность и понятие здорового образа жизни, выделено основные
компоненты, которые касаются всех сфер здоровья – физического, психического,
эмоционального, социального и духовного.
Ключевые слова: физическое здоровье, духовное здоровье, психическое здоровье,
эмоциональное здоровье, социальное здоровье, здоровый образ жизни, студенты.
THEORETICAL ASPECTS OF FORMING OF HEALTHY WAY OF LIFE OF
STUDENT YOUNG PEOPLE
Svetlana Gerasymenko
The National Pedagogical University named after Ivan Franko
In the article the essence and the concept of a healthy way of life, the major components related
to all the spheres of health-physical, mental, social and spiritual are defined.
Key words: physical health, spiritual health, psychic health, emotional health, social health,
healthy way of life, students.

САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ БАСКЕТБОЛОМ ЯК КОМПОНЕНТ
СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
В'ячеслав Глазов, Костянтин Зелінський
Донбаський державний технічний університет
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Залучення студентської молоді до фізичного виховання – важлива складова у
формуванні здорового способу життя [8]. Поряд із вдосконаленням
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організованих форм занять фізичним вихованням, самостійні заняття фізичними
вправами відіграють значну роль [5]. Вони дозволяють збільшити загальний
обсяг рухової діяльності, сприяють кращому виконанню програми,
прискорюють процес фізичного вдосконалення, є одним із шляхів впровадження
фізичної культури в побут студентів. У зміст самостійних занять входить
вивчення окремих питань за літературними джерелами; виконання спеціальних
вправ, спрямованих на усунення недоліків у фізичному розвитку; виховання
певних фізичних якостей; розучування комплексів гігієнічної гімнастики і т.д.
Самостійні заняття можуть носити і тренувальний характер. У період
екзаменаційних сесій і канікул з їх допомогою забезпечується безперервність
занять фізичними вправами [7, 9].
Існують об'єктивні і суб'єктивні чинники, що визначають потреби, інтереси
і мотиви включення студентів в активну рухову діяльність. До них відносяться
стан: здоров'я; технічний стан та оснащеність спортивної бази; особистість
викладача; частота, тривалість і емоційність занять. Зміщення акценту уваги на
нормативні показники фізкультурно-спортивної діяльності у певній мірі
знижують освітньо-виховний ефект роботи. У ВНЗ формування мотивів, які
переходять у потребу занять фізичними вправами, покликані вирішувати лекції
з фізичного виховання, навчальні та самостійні практичні заняття, спортивнооздоровчі заходи. Якщо мотиви для занять фізичними вправами сформовані,
визначаються мета і завдання самостійних занять. Метою самостійних занять
може бути зміцнення здоров'я, корекція форм тіла, активний відпочинок,
досягнення спортивних результатів та ін. [10].
Провідне місце у всебічному фізичному розвитку студентів займають
спортивні ігри [6]. Баскетбол є одним із популярних засобів фізичного
виховання студентської молоді [10].
Ігрові елементи ускладнюються від курсу до курсу за рахунок
використання додаткових завдань, а також більш складних способів виконання.
В баскетболі удосконалюються рухові уміння і навички, які сприятливо
впливають на фізичний розвиток та працездатність студента [4].
Науковцями розглянуто питання щодо нормування об'єму фізичних
навантажень на заняттях з фізичної культури для студентів [2], щодо
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів різних спеціальностей [1],
щодо рівня фізичної підготовки студентів та його впливу на мотивацію до
занять фізичним вихованням [3]. Однак недостатньо вивченими є питання щодо
особливостей самостійних занять баскетболом студентів вищих навчальних
закладів в процесі фізичного виховання, що і обумовлює актуальність даного
дослідження.
Мета досліджень – визначити особливості організації самостійних занять з
баскетболу в системі фізичного виховання студентів.
Методи, організація досліджень. Для досягнення мети були використані
такі методи дослідження: аналіз даних науково-методичної літератури,
нормативно-правових документів, програм з фізичної культури для вищих
навчальних закладів, узагальнення досвіду передової педагогічної практики.
Дослідження проводились протягом 2012-2013 н.р. на базі Донбаського
державного технічного університету зі студентами 1-го курсу, які займаються
баскетболом.
Результати досліджень та їх обговорення. Емоційність, динамічність,
різноманітність дій та ігрових ситуацій в баскетболі приваблюють студентів до
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цієї гри. Навчання студентів основним прийомам володіння м'ячем в ігрових
ситуаціях повинно мати на меті досягнення сприятливого фізичного розвитку та
різнобічної рухової підготовленості, а також ознайомлення з баскетболом у
доступній формі.
У баскетболі створюються сприятливі умови для виховання позитивних
морально-вольових якостей студентів. Така гра привчає долати егоїстичні
спонукання, виховує витримку, необхідність приймати швидкі, розумні
рішення, правильно їх реалізовувати у грі, сприяє вихованню впевненості,
рішучості. У грі студент завжди має можливість випробувати свої сили і
переконатися в успішності дій. При навчанні грі в баскетбол використовуються
найрізноманітніші дії з м'ячем, що забезпечує необхідне фізичне навантаження
на всі групи м'язів студента.
При виборі напрямів і форм самостійних занять студентів враховуються
стать, вік, стан здоров'я, рівень їхньої підготовленості. Серед напрямків
виділяють лікувальний, гігієнічний, загальнооздоровчий, професійноприкладний, спортивний, оздоровчо-рекреативний.
Мета і завдання самостійних занять зумовлює вибір форм занять
фізичними вправами: ранкова гігієнічна гімнастика, виконання вправ протягом
навчального дня і самостійні тренувальні заняття (рис. 1).
У комплекс ранкової гігієнічної гімнастики слід включати вправи для всіх
груп м'язів, вправи на гнучкість, дихальні вправи. Не рекомендується включати
вправи статичного характеру, зі значними обтяженнями, тривалі вправи
аеробного характеру із великим навантаженням (тривалий біг, плавання тощо).
Можна включати вправи з м'ячем (елементи діяльності в баскетболі),
еспандером і гумовим джгутом.
Форми самостійних занять

І Ранкова гігієнічна гімнастика
- вправи для всіх груп м’язів, - дихальні вправи
- вправи з м’ячем, еспандером

ІІ Вправи протягом навчального дня
- вправи із удосконалення елементів техніки
спортивних ігор, із розвитку фізичних якостей

ІІІ Самостійні тренувальні заняття

Рис. 1. Форми самостійних занять студентів в процесі фізичного
виховання
Вправи протягом навчального дня виконуються в перервах між
навчальними чи самостійними заняттями. Зміст і методика виконання цих вправ
схожа із вправами ранкової гігієнічної гімнастики. Тут можна виконувати
вправи із удосконалення елементів техніки спортивних ігор, із розвитку
фізичних якостей. Дуже корисно виконання вправ протягом навчального дня на
відкритому повітрі.
Таблица 1.
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Зміст програмного матеріалу робочої навчальної програми
з «Фізичного виховання (баскетбол)» для студентів 1 курсу
Донбаського державного технічного університету
№

1

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Обсяг навчальних занять
(год.)
ПракСамостійна
тичні робота студентів
3
4

Назва теми
2
І семестр
Баскетбол
Ознайомити з правилами техніки безпеки під час проведення
занять. Ознайомити з технікою виконання ведення м`яча,
передач і кидків. Кидки після виконання подвійного кроку.
Двостороння гра. Сприяти вихованню швидкості і
спритності.
Ознайомити з правилами гри в баскетбол. Ознайомити з
технікою виконання ведення м`яча, передач і кидків.
Естафети з ведінням та передачами м`яча. Сприяти
розвитку швидкісних якостей.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач та
кидків. Сприяти вихованню швидкості і спритності.
Спеціальні вправи з баскетбольним м`ячем: (жонглювання та
вправи біля стіни) для виховання спритності.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач та
кидків. Сприяти вихованню швидкості і спритності. Рухливі
ігри з елементами баскетболу. Кидки після виконання
подвійного кроку.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач та
кидків. Вправи з передачами м`яча в колах. Спеціальні вправи з
баскетбольним м`ячем для виховання швидкості і спритності
з використанням лави та скакалки.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач та
кидків. Закріпити вправи з передачами м`яча в колах.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач, кидків.
Сприяти вихованню швидкості і спритності. Кидки після
ведення м`яча і виконання подвійного кроку.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач, кидків
(складання залікових нормативів). Сприяти вихованню сили і
спритності. Спеціальні вправи з баскетбольним м`ячем.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач, кидків
(складання залікових нормативів). Двостороння гра.
Спеціальні вправи з баскетбольним м`ячем.
Закріпити техніку виконання ведення м`яча, передач, кидків
(складання залікових нормативів). Сприяти вихованню сили і
спритності. Ліквідація заборгованостей з ЗФП.
Загальна кількість годин

4

2

4

2

8

2

8

2

6

2

8

2

8

2

6

2

8

2

8

2

68

20

Самостійні тренувальні заняття можна проводити індивідуально або в
групі із 3-5 чоловік і більше. Займатися рекомендується 3-4 рази на тиждень по
1-1,5 години. Займатися менше 2 разів на тиждень недоцільно, оскільки це не
сприяє підвищенню рівня тренованості організму. Найкращим часом для
тренувань є друга половина дня, через 2-3 години після обіду. Можна
тренуватися і в інший час, але не раніше, ніж через 2 години після прийому їжі і
не пізніше, ніж за годину до прийому їжі або до відходу до сну. Самостійні
тренувальні заняття повинні носити комплексний характер, тобто сприяти
розвитку всього комплексу фізичних якостей, а також зміцненню здоров'я і
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підвищенню загальної працездатності організму.
Зміст самостійних занять баскетболом представлений у табл. 1.
Відповідно до робочої навчальної програми з «Фізичного виховання
(баскетбол)» для студентів 1 курсу Донбаського державного технічного
університету на самостійну роботу відведена третина від загальної кількості
навчальних годин (табл. 1).
Для розвитку спеціальної витривалості використовують пересування із
виконанням передач, кидків, ведення м'яча – виконуються багаторазово або
серійно; ігрові вправи 1х1, 2х2, 3х3; двосторонні тренувальні ігри, які
продовжуються на 5-10 хв. довше, без попередження гравців; у гру проти
граючої команди вводять нових суперників, які відпочили і т.д.
Бистроту вдосконалюють за допомогою використання ігрових вправ, які
виконуються в підвищеному темпі. Засоби розвитку бистроти: старти і
спринтерські прискорення із різних вихідних положень, стрибкові вправи,
передачі і кидки м'яча, максимально наближені за своєю структурою до
технічних прийомів гри, спортивні ігри та основні спеціальні вправи з техніки і
тактики гри. Дозування вправ: тривалість одного повтору – 10-15 с;
інтенсивність – максимальна; інтервали відпочинку між повторами – 15-45 с;
кількість повторів – 4-6.
Розвиток координаційних здібностей здійснюється двома основними
шляхами. Перший шлях пов’язаний переважно із систематичним оволодінням
новими різноманітними руховими діями. Другий шлях характеризується тим,
що до вивчення рухових дій висуваються додаткові координаційні вимоги – до
точності рухів, до їх взаємної узгодженості, до раптової зміни обставин.
Висновки.
1.У системі фізичного виховання студентів самостійні заняття відіграють
важливу роль, так як саме вони найбільш повно розкривають індивідуальні риси
і здібності студентів, сприяють формуванню творчого підходу до майбутньої
професії, включають в себе різні форми організації занять.
2. Вся система вищої освіти все більше сприяє формування у студентів
досвіду самостійної роботи, готуючи їх управління самостійною навчальнопізнавальною діяльністю.
Перспективи подальших розвідок з даного напряму. Планується
розробити методичні рекомендації для самостійних занять баскетболом для
студентів Донбаського державного технічного університету з метою
підвищення рівня їх фізичної підготовленості.
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АНОТАЦІЇ

САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ БАСКЕТБОЛОМ ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
В'ячеслав Глазов, Костянтин Зелінський
Донбаський державний технічний університет
У роботі визначено основні напрямки, форми та зміст самостійних занять баскетболом в
системі фізичного виховання студентів. Представлено зміст робочої навчальної програми для
самостійних занять баскетболом в системі фізичного виховання студентів.
Ключові слова: баскетбол, студенти, фізичне виховання, самостійні заняття.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ БАСКЕТБОЛОМ КАК КОМПОНЕНТ
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ.
Вячеслав Глазов, Константин Зелинский
Донбасский государственный технический университет
В работе определены основные направления, формы и содержание самостоятельных
занятий баскетболом в системе физического воспитания студентов. Представлено содержание
рабочей учебной программы для самостоятельных занятий баскетболом в системе физического
воспитания студентов.
Ключевые слова: баскетбол, студенты, физическое воспитание, самостоятельные
занятия.
SELF-EMPLOYMENT IN BASKETBALL AS PART OF PHYSICAL EDUCATION
STUDENTS.
Vyacheslav Glazov, Konstantin Zelynskyy
Donbass State Technical University
In this paper the main directions, forms and content of self-study basketball in the system of
physical education students. Submitted by content of labor training program for self-employment in
the basketball system of physical education students.
Key words: basketball, students, physical education, independent study.

РІВЕНЬ ШКІЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Інна Головач
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Успіх будь-якої діяльності залежить не тільки від
здібностей і знань, а й від мотивації – прагнень самостверджуватися, досягати
високих результатів. Адже чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників
спонукають дитину до діяльності, тим більших результатів вона може досягти
[3].
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Навчальна мотивація – це процес, який запускає, спрямовує і підтримує
зусилля, направлені на виконання навчальної діяльності; складна, комплексна
система, утворена мотивами, цілями, реакціями на невдачу, наполегливістю і
установками учня. Успішне навчання без мотивації неможливо. Проведені
дослідження мотивації тих хто навчається виявили, що значення мотивації для
успішного навчання вище, ніж значення інтелекту для школяра [2]. Роль
компенсувального фактора у разі недостатньо високих здібностей учня може
зіграти висока позитивна мотивація, однак цей принцип не працює в зворотному
напрямку – ніякі здібності учня не можуть замінити відсутність навчального
мотиву або низьку його вираженість і забезпечити значні успіхи в навчанні.
Велике значення у формуванні мотивації навчання молодших школярів
відіграють зовнішні (дидактичні, соціально – педагогічні) та внутрішні
(психологічні) фактори, що спричиняють виникнення мотивів. Діагностика,
корекція впливу цих факторів є фундаментальною основою для формування
мотивів навчання у школярів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, зв'язок з науковими чи
практичними завданнями. Проблема підвищення шкільної мотивації учнів до
занять у школі досліджується педагогічною наукою досить широко, але
незважаючи на велику кількість робіт у цій галузі, її не можна вважати повністю
вирішеною. Так, Саранчук Т.С. [7] присвятила свої дослідження аналізу
взаємозв’язку показників фізичної підготовленості з показниками пізнавальної
та мотиваційної сфери дітей; Н.Г. Лусканова [5] - оцінці шкільної мотивації
молодших школярів в процесі шкільної діяльності; М.В.Чернявським [6]
запропоновано аналіз мотиваційних пріоритетів молодших школярів у виборі
різних форм і видів рекреаційних занять та розроблено рекреаційно-оздоровчу
технологію ( систему дій, яка гарантує поліпшення таких інтегральних
характеристик, як рівень здоров’я, самопочуття, здоровий стиль життя ).
Враховуючи актуальність проблеми, її недостатню розробленість у теорії і
практиці фізичного виховання початкової школи, було визначено тему
дослідження.
Дослідження виконані згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.1 «Вдосконалення програмнонормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер
державної реєстрації 0111U001733) та планом НДР Міністерства у справах
освіти і науки України «Історичні, теоретико-методологічні засади формування
рекреаційної діяльності різних груп населення» (номер держреєстрації
0112U007808).
Мета дослідження – здійснити діагностику шкільної мотивації дітей
молодшого шкільного віку.
Методи та організація дослідження: аналіз спеціальної науковометодичної літератури з проблеми дослідження; вивчення та узагальнення
педагогічного досвіду, методи педагогічної та психологічної діагностики
(анкетування, спостереження, бесіда, педагогічний експеримент), якісний аналіз
результатів експерименту, методи математичної обробки одержаних результатів
дослідження. У дослідження брали участь 118 школярів 3-4 класів м Києва.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження стану проблеми
у шкільній практиці свідчить, що у школярів є необхідні передумови
формування позитивної шкільної мотивації. Однак з’ясовано, що чимало
школярів у виборі дій і вчинків керуються, переважно, емоційними імпульсами,
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а не раціональними цілями, пізнавальними потребами чи гуманістичними
мотивами [3,4,6].
Навчальна мотивація визначається низкою специфічних для цієї діяльності
факторів. По-перше, – вона визначається самою освітньою системою, освітнім
закладом, де здійснюється навчальна діяльність; по-друге, – організацією
освітнього процесу; по-третє, суб’єктними особливостями школяра (вік, стать,
інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка, взаємодія з іншими учнями і
т.д.); по-четверте, – суб’єктними особливостями педагога і, насамперед
системою відносини його до учня, до справи; по-п’яте специфікою навчального
предмета [1].
Для діагностики шкільної мотивації особистості було проведено
опитування школярів молодших класів за методикою Н. Лусканової [5], яка
спрямована на дослідження типу домінуючої шкільної установки дітей
За методикою виділяють п’ять рівнів шкільної мотивації:
Перший – високий рівень шкільної мотивації та навчальної активності. У
таких дітей є пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішно виконувати всі
пред'явлені школою вимоги. Учні чітко слідують всім вказівкам вчителя,
сумлінні і відповідальні. Другий – хороша шкільна мотивація. Подібні
показники мають більшість учнів початкових класів, що успішно справляються
з навчальною діяльністю. Третій – позитивне ставлення до школи, але школа
приваблює таких дітей позанавчальною діяльністю. Такі діти досить
благополучно відчувають себе в школі, однак частіше ходять до школи, щоб
спілкуватися з друзями, з учителем. Четвертий – низька шкільна мотивація. Ці
діти відвідують школу неохоче, вважають за краще пропускати заняття. На
уроках часто займаються сторонніми справами, іграми. Відчувають серйозні
труднощі у навчальній діяльності. П'ятий рівень – негативне ставлення до
школи, шкільна дезадаптація. Такі діти відчувають серйозні труднощі в
навчанні: вони не справляються з навчальною діяльністю, відчувають проблеми
у спілкуванні з однокласниками, у взаєминах з учителем. Школа нерідко
сприймається ними як вороже середовище, перебування в якій для них
нестерпно. Часто у подібних школярів відзначаються нервово-психічні
порушення [2]. Для диференціації дітей за рівнем шкільної мотивації
пропонується система бальних оцінок. За сумою балів визначають провідний
рівень. Результати дослідження представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Результати анкетування рівня шкільної мотивації
Респонденти
Хлопчики 3 клас n = 41
Дівчатка 3 клас n =33
Хлопчики 4 клас n =19
Дівчатка 4 клас n =25
Всього хлопчиків n =60
Всього дівчаток n =58

I
2,4 %
12,1 %
10,5 %
28 %
5%
19 %

II
14,6 %
9,09 %
10,5 %
24 %
13,3 %
15,5 %

Рівень мотивації
III
36,6 %
39,4 %
42,1 %
24 %
38,3 %
32,7 %

IV
39 %
18,2 %
31,6 %
20 %
36,7
19 %

V
7,3 %
21,2 %
5,3 %
4%
6,7 %
13,8 %

Результати, отримані у ході дослідження, свідчать, що у середньому, тільки
11,9 % школярів молодших класів мають високий рівень мотивації, для яких
характерні прояви позитивних емоцій, почуттів в ході виконання всіх
дидактичних завдань, запланованих та включених в структуру уроку вчителем;
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здатність до самоорганізації власної навчальної діяльності, адекватна реакція на
аналітико–оцінні судження вчителя та на виставлену ним оцінку. Такий рівень
мотивації демонструють 28 % дівчаток 4 класу, і, тільки, 2,4 % хлопчиків 3
класу. Хорошу шкільну мотивацію демонструють 14,4 % відсотка школярів 3 –
4 класів. У школярів з хорошим рівнем мотивації позитивні емоції щодо
запланованих та включених в структуру уроку завдань проявляються
ситуативно, залежно від потенційних індивідуальних можливостей, їх
виконання, тощо; спостерігається прагнення відповідати вимогам вчителя щодо
організації навчальної діяльності на уроці; вони поступово компенсують
прогалини у знаннях відповідно до аналітико-оцінних суджень вчителя з метою
подальшого відновлення знань, але позитивні оцінки іноді спричиняють
зниження пізнавальної активності, оскільки справляють враження певної
компетентності у навчальному матеріалі. Позитивна мотивація (III рівень) була
відмічена у 35,6 % школярів, яка характеризується тим, що діти вимушено
працюють над завданнями, які пропонуються на уроці для виконання, не
прагнуть швидше завершити роботу; в них не достатньо сформовані
організаційні звички, потребують нагляду з боку вчителя; компенсують
недоліки у навчальній роботі тільки під контролем вчителя. Навчальна
діяльність приваблює їх тільки як об'єкт спілкування з друзями, учителями,
позанавчальними діями. У ході дослідження встановлено також високий
відсоток дітей (28 %), які характеризуються низькою мотивацією, у яких
переважає байдужість до включених в структуру уроку дидактичних завдань; в
процесі навчальної діяльності розсіяні, незібрані, не завжди реагують на вимоги
вчителя щодо організації пізнавального процесу; для них характерна відсутність
сумлінного ставлення до роботи над помилками, навіть під контролем вчителя.
Десята частина опитаних школярів мають негативну мотивацію до навчання, які
виражають антипатичне ставлення до запланованих вчителем завдань, зовсім
відсутні організаційні звички, вони не намагаються виправити власні помилки,
що свідчить про шкільну дезадаптацію. Результати опитування відображено на
діаграмі (рис.1):
Загальний стан сформованості мотивації навчання досліджуваного
контингенту можна вважати умовно задовільним, та все ж представлені
показники свідчать про необхідність їх підвищення. Це пояснюється тим, що в
третьому класі значно менша кількість учнів з високим та вище середнього
рівнями мотивації навчання. Крім того, отримані дані були співвіднесені з
оцінками в табелях успішності навчання досліджуваних, а це дозволило
встановити, що чим гірша успішність навчання молодших школярів, тим
нижчий рівень їх мотивації, і навпаки, чим краща успішність – тим вищий
рівень мотивації. На основі цього було зроблено висновок про необхідність
систематизації педагогічних впливів на мотивацію навчання школярів з метою
підвищення продуктивності та успішності праці учнів на уроці.
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Рис. 1. Результати анкетування рівня шкільної
мотивації (n=118).
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12 % дітей характеризуються високою мотивацією;
14 % дітей характеризуються середньою нормою;
36 % хлопців і дівчат характеризуються зовнішньою мотивацією;
28 % молодших школярів характеризуються низькою мотивацією;
10 % дітей мають негативну мотивацію до навчання.
Попередніми дослідженнями [6] встановлено тісний взаємозв’язок рівня
навчальної мотивації з рівнем психоемоційного стану молодших школярів, на
який суттєво впливають рекреаційно-оздоровчі заняття. Тому нами
запропонована технологія рекреаційно-оздоровчих занять (на прикладі
екологічного туризму), що сприятиме якісному відновленню школярів після
навчальних занять, підвищенню їх психоемоційного стану та покращанню рівня
шкільної мотивації.
Висновки. Існуючі проблеми в загальноосвітній школі та родині ведуть до
зниження рівня шкільної мотивації дітей молодших класів. Результати
анкетування та дані констатуючого етапу експерименту свідчать про потенційні
можливості молодших школярів щодо формування позитивної шкільної
мотивації.
Необхідно більш уважно вивчати зовнішні та внутрішні фактори, що
впливають на виникнення мотивів до навчання молодших школярів.
Діагностика та корекція впливу цих факторів є першочерговим завданням для
педагогів та батьків з метою поліпшення навчання дітей, зростання рівня
мотивації, самосвідомості та впевненості учнів.
Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на пошук шляхів
щодо поліпшення шкільної мотивації учнів. Подальшого вивчення потребують
питання організації рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів, спрямованої на
підвищення продуктивності інтелектуальної праці учнів з низькою успішністю
навчання тощо.
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АНОТАЦІЇ

РІВЕНЬ ШКІЛЬНОЇ МОТІВАЦІЇ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНООЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Інна Головач
Національний університет фізічного виховання і спорту України
Встановлено, що провідним рівнем шкільної мотивації у дітей молодшого шкільного
віку є зовнішня мотивація (3 рівень), наступним за рангом - низька мотивація (4 рівень). Далі,
шоста частина (2 рівень) молодших школярів має середню норму, тобто ставляться до школи
та навчання позитивно. Тільки восьма частина (1 рівень) учнів має відмінний рівень шкільної
мотивації. І десята частина (5 рівень) мають негативну шкільну адаптацію. Розглянуто
можливість впливу на формування позитивної шкільної мотивації молодших школярів в
процесі навчання.
Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, рівень, шкільна мотивація, навчальнооздоровча діяльність.
УРОВЕНЬ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ
УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Инна Головач
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Установлено, что ведущим уровнем школьной мотивации у детей младшего школьного
возраста является внешняя мотивация (3 уровень), следующим по рангу – низкая мотивация (4
уровень). Далее, шестая часть (2 уровень) младших школьников имеет среднюю норму, то есть
относятся к школе и обучению позитивно. Только восьмая часть (1 уровень) учеников имеет
отличный уровень школьной мотивации. И десятая часть (5 уровень) имеют негативную
школьную адаптацию. Рассмотрена возможность влияния на формирование положительной
школьной мотивации младших школьников в процессе обучения.
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, уровень мотивации, школьная
мотивация, учебно-оздоровительная деятельность.
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LEVEL OF SCHOOL MOTIVATION AS A FACTOR SUCCESSFUL EDUCATIONAL
AND RECREATIONAL ACTIVITIES OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Inna Holovatch
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
It was found that leading level of motivation among school children of primary school age is
extrinsic motivation (level 3), the next in the rank is low motivation (level 4). Then, the sixth part
(level 2) of students of primary school have an average rate, thus they have positive attitude to school
and learning. Only the eighth part (level 1) of students have an excellent level of school motivation.
And the tenth part (level 5) have negative attitude to school. The possibility of promotion of positive
motivation in students of primary school in the educational process is discussed.
Key words: level of
motivation, primary school children, learning activity.

ВПЛИВ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЖІНОК
Олександра Гринь, Наталія Сорокіна, Генадій Лісчишин
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Постановка проблеми. З 70-х років XX століття, після виходу в світ IX
Постанови Олімпійського Комітету (1972 р.), яка урівнює права осіб обох статей
на участь у спортивних змаганнях будь-якого рівня, почався бурхливий
розвиток жіночого спорту. З року в рік зростає професійний рівень
спортсменок; жінки освоюють все більш екстремальні види спорту. Стрімкість
зростання спортивних результатів випереджає навіть самі сміливі прогнози
[1,10]. Разом з тим очевидні успіхи в спорті не знижують напружених
пристрастей з приводу наявного протиріччя: як уберегти жінку від важких
фізичних навантажень, як захистити від стресових ситуацій, якими рясніє спорт
вищих досягнень?
Рівень жіночих рекордів безперервно підвищується, тренувальні та
змагальні навантаження досягли таких величин, що їх вплив на організм
спортсменок знаходяться на межі граничних можливостей індивідуальної
адаптації [5]. Підтвердженням цьому служать вже сформовані тенденції участі
жінок у змаганнях самого високого рангу, встановлення ними високих рекордів
навіть у нетрадиційних видах спорту. Вже нікого не дивують дводобові
марафонські забіги спортсменок, жіночі спортивні поєдинки на борцівських
килимах і боксерських рингах. Збільшення числа великих навантажень
підсилює елементи ризику, підвищує число травм, перенапружень,
перетренувань і нерідко супроводжується вимушеним відходом спортсменок зі
спорту. У 1993 році Американською Радою по спортивній медицині був
описаний зв'язок між трьома різними, але взаємопов'язаними станами розладами харчування, нерегулярністю менструацій і остеопорозом. Цей зв'язок
був визначений терміном «Тріада жінки-спортсменки» ( Female Athlete Triad),
хоча насправді, незважаючи на те, що поширеність цієї «тріади» вище в
середовищі професійних спортсменок, вона може часто зустрічатися у
непрофесіоналів. В основному, не завжди спостерігаються всі 3 компоненти,
достатньо 1 або 2 складових, щоб значно посилити прогноз для жінки. Про цю
«тріаду» заговорили після ретельної обробки статистичних даних про тривалість
життя професійних спортсменок і захворюваності серед них. Виявилося, що
свою повну міць ця тріада починає набирати саме в менопаузальний період,
коли прискорюється остеопороз [9,11]. Деякі вчені пропонують перейменувати
тріаду в «тетраду» і додати до цього списку ще й порушення функції
внутрішньої оболонки судин, що веде до зростання серцевої патології.
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Сьогодні, дуже складно зрозуміти число спортсменок з цією тріадою, так
як більшість жінок на початкових етапах приховують свої проблеми, навіть від
тренера або сім'ї, це викликано найчастіше професійними амбіціями, на яких
весь великий спорт і тримається. Тому діагноз часто ставлять вже при
розгорнутій «тріаді», коли порушення вже зайшли досить далеко.
Аналіз останніх досліджень. Прагнення жінок до високих спортивних
результатів у багатьох видах спорту викликає неоднозначну оцінку серед
науковців. Наводиться безліч прикладів, коли жінки-спортсменки успішно
будували свою спортивну кар'єру і їх подальша доля склалася вдало. Поряд з
цим висловлюються точки зору про негативний вплив спорту на жіночий
організм, фігуру, психіку, манеру поведінки, репродуктивну функцію, сімейні
відносини й особисте життя [8]. Не рахуватися з цим не можна, і з жалем
доводиться констатувати відставання наукових досліджень від запитів
спортивної практики. Теоретичні розробки не встигають за розширенням меж
жіночого спорту, методика тренування в яких повинна мати свої виражені
особливості. Як підкреслюють Ніаурі Д.А., Євдокимова Т.А.: «… на жаль,
нерідко медичний контроль здоров'я і, зокрема, одного з найважливіших його
показників - репродуктивного здоров'я спортсменок високої кваліфікації практично не здійснюється або носить формальний характер; а за основну міру
фізичного благополуччя спортсменки приймаються її спортивні результати або
антропометричні дані». Звертає на себе увагу той факт, що в сучасній
літературі, в основному зарубіжній, цьому напрямку спортивної медицини
приділяється величезна увага. Більша частина фахівців схильна вважати, що
тріада має місце серед спортсменок багатьох спеціалізацій. Згідно з численними
літературними даними, тріада зустрічається з частотою від 5 до 72%, що
залежить від виду спорту. Окремі компоненти її нерідко залишаються не
розпізнаненими через притаманне
прагнення хворої приховувати свою
проблему і з поширеним переконанням у тому, що аменорея - нормальне
слідство тренувань, а втрата маси тіла - безумовне благо для спортсменки [2].
З моменту вступу жіночого спорту в фазу бурхливого розвитку, в медичній
літературі стали з'являтися повідомлення про більш високу частоту порушень
менструальної і репродуктивної функцій у жінок - спортсменок в порівнянні з
тими ж показниками в загальній популяції [3]. Так на сьогоднішній день, в
деяких видах спорту (наприклад, спортивна гімнастика, балет) частота
порушень репродуктивної функції нерідко перевищує 70%. У процесі пошуку
причин і механізмів розвитку даного явища, сформувалися дві крайні точки
зору. Відповідно до першої з них, порушення репродуктивної функції у
спортсменок не мають принципових відмінностей від таких у загальній
популяції, а їх висока частота пояснюється штучним концентруванням у спорті
(за рахунок цілеспрямованих наборів у дитячо-юнацькі школи) жінок з високим
вмістом в організмі андрогенів і схильністю до ретардації. За деякими даними,
ці якості дають таким спортсменкам переваги перед однолітками в досягненні
високих спортивних результатів. З іншого боку, репродуктивна функція
спортсменки зазнає певних змін у відповідь на вплив постійних фізичних
навантажень, але ці зміни, на думку прихильників даної гіпотези, носять
адаптивний характер і, за своєю суттю, відображають нормальну реакцію
організму на вплив зазначеного чинника. Питання впливу занять спортом на
соматичне і репродуктивне здоров'я юних спортсменок відображенні в ряді
наукових досліджень [3,6,9]. Провідні вчені в галузі спортивної медицини
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приділяють велику увагу проблемам жіночого спорту, впливу зростаючого
фізичного навантаження на організм жінки, питанням комплексного підходу до
відновлення і реабілітації спортсменок (Граевская Н.Д., Гончарова Г.А., Груєв
Л.Г., 1990; Журавльова О.І., Граевская Н.Д., 1993; Геселевич В.А., 1997;
Шахліна Л.Г., 2006).
Мета – наукове обґрунтування оптимізації організаційної та
профілактичної допомоги жінкам спортсменкам, яка спрямована на збереження
їх репродуктивного та психічного здоров'я.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної
літератури за темою дослідження.
Результати досліджень. У сучасному жіночому спорті склалося
протиріччя між вельми переконливими доводами медиків про небезпеку
спортивних занять для здоров'я спортсменок і соціальною ситуацією, коли
більшість спортсменок оцінюють спортивну діяльність як важливий елемент
стилю життя, необхідний для самореалізації. Природа наділила жінок
складними фізіологічними процесами, які не мають аналогів у чоловіків:
менструальною функцією та здатністю до дітородіння. Найважливішою
складовою частиною «ціни» адаптації організму спортсменки до
«переносимості» великих фізичних навантажень, які виникають у процесі
спортивного тренування є порушення ритму функціонування жіночої
репродуктивної системи [3]. Однак, як показують проведені медичні
дослідження, порушення менструального циклу (МЦ) у спортсменок на піку їх
спортивної форми є складовою частиною комплексу адаптаційних перетворень
у жіночому організмі у відповідь на стресові фактори (до яких відносяться і
великі фізичні навантаження). Порушення МЦ у жінок - спортсменок своєрідна «ціна» за досягнення організмом високого рівня адаптації до
напружених тренувальних та змагальних навантажень. В ході численних
досліджень було встановлено, що відбуваються протягом МЦ зміни
гормонального статусу обумовлюють складну перебудову нейрогормональної
регуляції функцій систем організму, що супроводжується зміною дихання,
кровообігу, кисневої ємності крові, спрямованості метаболічної адаптації, що,
природно, відбивається на працездатності спортсменок [7].
У сучасному спорті тренувальний процес жінок будується, на жаль, за
загальноприйнятою методикою для чоловіків, в якій домінуючим напрямком є
підвищення обсягів тренувальних навантажень. Водночас великі фізичні та
емоційні навантаження дуже часто служать причиною перенапруги
регуляторних систем і виснаження адаптаційного резерву жіночого організму.
Це призводить до скорочення термінів виступу спортсменок у спорті вищих
досягнень і «відсіюванню» талановитої молоді. Багато спортсменок йдуть зі
спорту, так і не показавши спортивних результатів, адекватних функціональним
можливостям. Специфічні особливості жіночого організму проявляються у
фізичному розвитку, будові тіла і фізіології окремих систем організму, в ступені
розвитку основних фізичних якостей: сили, швидкості та витривалості [4].
Якщо два десятиліття тому питання про підготовку спортсменок високої
кваліфікації зводився в основному до планування тренувального процесу і
реалізації плану без конкретного обліку менструального циклу і становлення
менструальної функції, то тепер необхідні знання основних характеристик і
властивостей організму конкретної спортсменки, закономірностей взаємозв'язку
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обсягу управління із засобами і методами впливу, сутності та змісту
педагогічного управління.
Дані літератури показали, що до теперішнього часу в практичній роботі
тренерів не враховується цілий ряд біологічних особливостей жінокспортсменок. Жіночий організм має основну біологічну особливість,
менструальну функцію, циклічність якої робить істотний вплив на весь організм
і, зокрема, на його працездатність. Правильне використання фаз МЦ, строгий
добір засобів і методів у відповідності з віковими та індивідуальними
особливостями і врахування специфіки виду спорту - невід'ємна умова
ефективного здійснення навчально-тренувального процесу.
Пристосувальні можливості організму не безмежні, зростання майстерності
спортсменки в чомусь залежить від того, наскільки правильно вдається узгодити
навчально-тренувальний процес з біологічними ритмами її організму, з
властивим йому комплексом психофізіологічних проявів. У практичній роботі
необхідно враховувати зниження працездатності і психофізіологічних функцій
організму в предменструальну, менструальну і овуляторную фазу МЦ,
максимально ускладнювати програму тренування в постменструальні і
постовуляторні дні. У період зниженої працездатності необхідно уникати
важких фізичних навантажень, як за обсягом, так і за інтенсивністю, чергувати
їх з частішими паузами відпочинку.
Сучасний спорт вищих досягнень вимагає досліджень в області
адаптаційних можливостей спортсменок, їх фізичної активності як головної
теоретичної передумови фізичного тренування. Наукові дослідження в цьому
напрямі ведуться вже давно. Вони показують, що навіть важка фізична праця не
здатна викликати в організмі людини таких адаптаційних перебудов, які
спостерігаються у висококваліфікованих спортсменок. Це пояснюється тим, що
інтенсивність тренувальної роботи поєднується з екстремальними умовами
змагальної діяльності. Відомо, що головною особливістю адаптації в спорті, на
відміну від багатьох інших сфер людської діяльності, є багатоступінчастість
пристосування до екстремальних умов. Це пов'язано з тим, що кожен черговий
етап багаторічного спортивного вдосконалення, кожне змагання ставить перед
спортсменкою необхідність чергового адаптаційного стрибка. Все це не може не
пред'являти особливих вимог до феногенетичних особливостях спортсменок.
Висновки. Таким чином, для сучасного жіночого спорту характерні
наступні тенденції:
короткостроковість спортивної кар'єри жінок-спортсменок, невеликий
спортивний стаж: заняття спортивною діяльністю закінчуються, як правило, у
віці до 20 років;
різке омолодження жіночого спорту. Більшість спортсменок починають
займатися спортом ще в дитинстві, до 10 років;
емансипація спорту, освоєння жінками-спортсменками нетрадиційних,
нових і суто «чоловічих» видів спорту зв'язуються із загальною тенденцією
фемінізації суспільства;
висока думка жінок-спортсменок про позитивний вплив занять спортом
на їх здоров'я, зовнішність, привабливість і жіночність;
ціннісне ставлення жінок-спортсменок до спортивної діяльності, що
виражається в усвідомленні її високої значимості у формуванні їхнього
характеру: комунікабельності, цілеспрямованості, зібраності; в окремих
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випадках спорт може формувати у спортсменок і негативні риси характеру агресивність і жорстокість.
Значна частина спортсменок починають займатися спортом заради
досягнення високих спортивних результатів; основні цілі спортсменок, як
правило, реалізуються. Тому в практиці сучасного спорту при плануванні
тренувального навантаження, повинні враховуватися морфо-функціональні
можливості організму жінок. Перерозподіл обсягу та інтенсивність фізичних
навантажень дає можливість тренеру виконати всі заплановані тренування,
зберігаючи при цьому здоров'я спортсменки - майбутньої матері, підвищити
можливість зростання її спортивних результатів і «продовжити життя в спорті».
Перспективи подальших досліджень. Практично не висвітлені питання
впливу спорту на психоемоційний статус спортсменок і не вирішені питання
диференційованого підходу до профілактики виникаючих порушень
репродуктивного здоров'я та психоемоційного статусу жінок-спортсменок.
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Проаналізовано дані сучасної літератури одного з актуальних питань спортивної
медицини – «тріада жінки-спортсменки». Узагальнено досвід багаторічних досліджень
у галузі медико-біологічних основ спортивної підготовки жінок, а також проблеми
фізіологічних основ методики спортивного тренування серед жінок-спортсменок.
Ключові слова: «тріада жінки-спортсменки», репродуктивна функція.
ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИН
Александра Гринь, Наталья Сорокина, Геннадий Лисчишин
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова
Проанализированы данные современной литературы одного из актуальных
вопросов спортивной медицины - «триада женщины-спортсменки». Обобщен опыт
многолетних исследований в области медико-биологических основ спортивной
подготовки женщин, а также проблемы физиологических основ методики спортивной
тренировки среди женщин-спортсменок.
Ключевые слова: «триада женщины-спортсменки», репродуктивная функция.
INFLUENCE SPORTS TRAINING ON WOMEN’S HEALTH
Alexander Grin, Natalia Sorokina, Gennady Lischyshyn
Vinnitsa National Medical University
Analyzed data from the current literature one of the pressing issues of Sports Medicine
- "female athlete triad." Summarizes the experience of many years of research in the field of
medical and biological bases of sports training for women, as well as problems of the
physiological bases of methodology of sports training female athletes.
Key words: "triad women athletes," reproductive function.

МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОДЕЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АТЛЕТИЧНИХ ГІМНАСТІВ
Ірина Грубар
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Постановка проблеми. У системі підготовки юнаків фізичне виховання є
важливим засобом формування у них здорового способу життя, розвитку й
відновлення фізичних і духовних сил, реабілітації й корекції здоров’я. Факт
існування тісного зв’язку між здоров’ям юнаків та організацією і методикою
фізичного виховання доведено А.Г.Сухаревим, 1991; Г.Л.Апанасенком, 1992.
Атлетична гімнастика – це система фізичних вправ, головним чином з
обтяженнями, яка базується на наукових знаннях анатомії, фізіології, основ
харчування, а також техніки та методики виконання силових вправ. Для
ефективного розвитку м’язів використовуються різні засоби – штанга, гантелі,
гумові еспандери, тренажери, власне тіло. Заняття атлетичною гімнастикою в
нашій країні набувають великої популярності, як засіб, що призводить до
досягнення фізичного розвитку та досконалості [4, 8]. Це не спорт в його
класичному варіанті, де найголовніше – змагальна діяльність, співставлення
своїх можливостей з можливостями інших. Це творчість, задоволення від самих
вправ. Вправи з обтяженнями не тільки удосконалюють силові якості та роблять
людину фізично гармонійною, вони виховують волю, наполегливість,
цілеспрямованість, впевненість у власних силах, психологічну стійкість до
різних негативних впливів зовнішнього середовища [6, 8].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток атлетизму, як
чинника, що впливає на фізичне оздоровлення молоді, набуває в наш час
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великого значення як в Україні, так і в інших державах. Ряд дослідників
показали високу ефективність окремих форм урочних і позаурочних занять з
фізичної культури, якими є, засоби і методи атлетичної гімнастики
(А.Н.Воробйов, 1989, Ю.Г.Травін, 1993,Смірнов Ю.А.,2000, Р.Б.Пустильник,
2001).
На основі багаточисельних досліджень було виявлено цілий ряд корисних
ефектів, яких може домогтися кожен, хто займається атлетичною гімнастикою.
За результатами досліджень нижче наведених авторів регулярні заняття
атлетичною гімнастикою: збільшують м’язову силу та силову витривалість; є
ефективним засобом формування тілобудови; збільшують міцність кісток,
товщину хрящів та кількість капілярів у м’язах; укріплюють серце, інтенсифікує
рівень метаболізму та нормалізує тиск; збільшують рівень гемоглобіну в крові;
знижує в організмі рівень холестерину; допомагають контролювати масу тіла та
знижувати процент жиру; сприяють розвитку гнучкості; сприяють розвитку
практично всіх фізичних якостей; покращують здоров’я та фізичну
підготовленість; знімають стрес повсякденного життя; покращують самооцінку,
знижують агресивність та схильність до асоціальної поведінки [2, 6, 8].
Таким чином, атлетична гімнастика є популярним видом рухової
активності як засіб фізичної культури вона ефективно вирішує завдання з
формування гармонійної тілобудови, розвитку сили, укріплення здоров’я,
залучення молоді до здорового способу життя та виступає проявом загальної
культури.
Водночас у галузі фізичного виховання не зовсім чітко розроблено
механізм впливу атлетичної гімнастики на морфологічні особливості будови
юнаків, що і зумовило вибір теми дослідження.
Мета дослідження: визначити вплив занять атлетизмом на морфологічні
показники студентів, що займаються атлетичною гімнастикою
Завдання дослідження:
Проаналізувати літературні джерела з обраної проблеми; визначити типи
пропорції тіла студентів, що займаються атлетичною гімнастикою; визначити
абсолютну і відносну довжину і периметри ланок кінцівок, розвиток на них
м'язової сили (УПМС) та м'язової маси (ІМ) у атлетичних гімнастів; визначити
складові компоненти тіла студентів, що займаються атлетичною гімнастикою.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Тілобудова є однією з характеристик фізичного розвитку, яка дає
об’єктивне уявлення про просторову організацію морфологічних складових
організму людини, пропорціях, конституційних особливостей тіла, вона також
має виражені статеві, вікові, етнонаціональні та індивідуальні особливості.
Модель спортсмена – різнобічний набір інформативних ознак
(морфологічних, фізіологічних, метаболічних, психологічних), які визначають
доцільність вибраного виду спортивної діяльності. Розробивши модель
спортсмена певної спеціалізації, слід визначити еталонні значення модельних
ознак, які можна одержати лише при обстеженні спортсменів високого класу. Їх
значення можуть рахуватися нормативними.
Виходячи з вище сказаного нами у процесі дослідження було обстежено 10
студентів, які займаються у групі ПСМ з атлетичної гімнастики.
Перше, що ми визначали у процесі дослідження це тотальні розміри
атлетичних гімнастів а саме: довжину і масу тіла, масо-ростовий індекс,
окружність грудної клітки.
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Так, середня довжина тіла ставить 182±1,4см. Аналіз ростових показників
у досліджуваних атлетів свідчить про збільшення їх зросту із підвищенням
вагових категорій.
Не менш важливим показником є маса тіла. Так, середня маса тіла
атлетичних гімнастів склала 81±3,5кг. Маса тіла, що переважала середні
значення цього показника була у 60% обстежених, а 40% мали показники нижчі
за середні. Приріст маси тіла у атлетичних гімнастів не пов'язаний із ожирінням
а залежить від збільшення «активних тканин» тобто м'язів.
Таблиця 1
Тотальні розміри тіла атлетичних гімнастів
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показники
Довжина тіла (см)
Маса тіла (кг)
Масо-ростовий індекс (г/см)
Периметр грудної клітки
(см)

x

mx

182±1,4
81±3,5
447±17,5
96,3±1,7

V,%
2,31
12,9
11,7
5,5

4,21
10,5
52,6
5,2

У процесі дослідження перевірили чи відповідає маса тіла тих що
займаються атлетичною гімнастикою нормі, чи є недостатньою або
надлишковою. Отримані результати свідчать, що 50% мають нормальну масу
тіла, а 50% мають - надмірну, атлетів з недостатньою масою тіла не виявлено.
Показники вище або нижче меж, як стверджують фахівці, можуть в окремих
випадках свідчити або про надлишкову масу тіла, або про виснаження
організму.
Враховуючи два попередні показники ми визначили масо-ростовий індекс.
У досліджуваних ми отримали аналогічні дані як за масою тіла у (%).
Одним із важливих морфологісних показників є периметр груднох клітки
(ПГК), що свідчить про розвиток грудної клітки. Так у обстежуваних атлетів
середні значення ПГК були 96,3±1,7см та коливалися в межах від 106см до
86см. З отриманих у процесі дослідження даних видно, що із збільшенням
довжини і маси тіла у атлетів збільшується і ПГК.
Таким чином, якщо порівняти отримані нами у процесі дослідження дані з
даними літератури то 50% обстежених відповідають стандартам провідних
спортсменів а ще 50% мають заменшені показники, що дозволяє враховувати
закономірності розвитку структур і відповідно до цього будувати систему
спортивного тренування. У спорті тотальні розміри тіла є однією з умов
досягнення максимального результату та одним з основних критеріїв
спортивного відбору. Тотальні розміри тіла поряд з досконалою технікою дають
також переваги провідним спортсменам різних видів спорту та атлетам зокрема.
Вивчення пропорцій тіла у спортсменів у зв'язку зі спортивною
спеціалізацією дозволяє встановити характерні риси тілобудови, які можуть
сприяти досягненню високих спортивних результатів Не дивлячись на велику
різнорідність індивідуальних особливостей, завжди можна виділити найбільш
типові риси тілобудови характерні для даного виду спорту.
Проведені нами обстеження атлетичних гімнастів за методикою П.Н.
Башкірова чистих типів пропорцій тіла не виявлено, переважали спортсмени із
змішаними типами пропорції тіла. Найбільше показників відносилось до
брахіморфного типу з поєднанням доліхоморфного та мезоморфного типу.
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Середні значення довжини тулуба були 32,8±0,7см, а ширини плечей –
24,1±0,2см, за цими показником 80% атлетів відносились до брахіморфного
типу і лише 20% до мезоморфного. За шириною таза 70% відносились до
доліхоморфного типу, 20% до брахіморфного та 10% до мезоморфного типу.
Аналізуючи показники довготних ланок нижніх та верхніх кінцівок
встановлено, що 80% обстежених відносились до доліхоморфного типу, тобто
мали довгі ноги і лише 20% мали мезоморфний тип тобто середніх розмірів
нижні кінцівки.
Середньої довжини верхні кінцівки встановлено у 60% обстежених атлетів,
що відносяться до мезоморфного типу та 40% мали короткі руки тобто
відносились до брахіморфного типу.
Таким чином, серед спортсменів цієї групи переважали такі, які мали
довгий і широкий тулуб, широкі плечі, вузький та середніх розмірів таз, довгі
ноги та середньої довжини та короткі верхні кінцівки. Відомо також, що
спортсмени з великою довжиною тулуба в порівнянні з довжиною руки схильні
до потужної силової роботи при відповідно низькому темпі, що характерно для
атлетичної гімнастики.
У більшості обстежуваних нами спортсменів за методикою В.В. Бунака
встановлено довгі і середні показники ніг та широкі й середні плечі.
З приведених результатів видно, що основна кількість обстежуваних
зосереджена в тих графах, де мають місце такі ознаки: довгі і середні нижні
кінцівки та широкі і середні плечі тобто відповідають таким конституційним
типам як: гігантоїдний, парагармоноїдний та паратейноїдний.
Також проаналізували отримані показники пропорції тіла за двома
авторами серед досліджуваних атлетів можна констатувати, що за П.Н.
Башкіровим – 50% обстежених мали брахіморфний тип з ознаками
доліхоморфії, 20% – мезоморфний з ознаками доліхоморфії і ще 20% – мали
ознаки всіх типів пропорцій тіла тобто змішаний тип.
Таблиця 2
Типи пропорцій тіла атлетичних гімнастів (за П.Н. Башкіровим) та за
В.В. Бунаком (у %)
№
п/п
1
2
3

за П.Н. Башкіровим

(у %)

За В.В. Бунаком

(у %)

50

Гігантоїдний

60

20

Парагармоноїдний

20

30

Паратейноїдний

20

Брахіоморфний з ознаками
доліхоморфії
Мезоморфний з ознаками
доліхоморфії
Змішаний

У досліджуваних нами атлетів за В.В. Бунаком встановили, що 60% мали
гігантоїдний тип пропорції тіла, що характеризує їх як довгоногих та
широкоплечих і рівну кількість (по 20%) – парагармоноїдний та паратейноїдний
типи, що характеризує їх відповідно як: середньої довжини ноги й широкі плечі
та довгі ноги та середньої ширини плечі .
Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що таке вдале
поєднання типів пропорцій тіла і є тією біомеханічною основою, яка забезпечує
підготовку висококваліфікованих атлетичних гімнастів.
Дослідження абсолютних величин ланок тіла спортсмена дає уяву про їх
довжину, периметр, м'язову масу та силу.
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Середні значення довжини плеча становили 33,6±0,5см, а передпліччя
26,8±0,3см. Тоді як периметр предпліччя переважає його довжину і становить
28,7±0,5см, що свідчить про добрий розвиток м'язів передпліччя.
На ланках нижніх кінцівок аналогічно периметр стегна переважає його
довжину і становить відповідно: 58,7±1,7см та 53±1,1см. Довжина гомілки
становить 43,8±0,8см, а периметр 38,6±0,8см.
Дані літератури свідчать, що умовний показник м'язової сили (УПМС)
відображає абсолютну силу м'язів, а індекс масивності (ІМ) - м'язову масу на
ланках кінцівок.
З наведених даних видно, що найбільші величини УПМС і ІМ на всіх
ланках кінцівок виявлені на плечі – 1072±28,6ум.од. та 92,6±3,8% ІМ, на стегні –
3098±118,8ум.од. та ІМ – 111,4±3,3%. Це свідчить про більший розвиток і у цих
ділянках м'язової сили. Якщо узагальнити отримані результати, то у обстежених
атлетів найбільша як абсолютна м'язова сила на ланках кінцівок, так і м'язова
маса, що забезпечує високий рівень розвитку сили м’язів розгиначів. Найбільш
розвинуті розгиначі рук, ніг, тулуба.
Аналізуючи представлені результати дослідження щодо складових
компонентів тіла то слід зазначити, що середні значення абсолютних величин
м'язової маси у атлетичних гімнастів склали 38,8±1,78кг. Показники м'язової
маси у досліджуваних за абсолютними величинами склали по 50% вищі за
середні і відповідно нижчі значення. Проте, за показниками відносних величин
ці дані становили відповідно 70% та 30%.
За абсолютними показниками жирової маси середні значення склали
12,5±0,69кг, а відносні величини були 15,2±0,63%. Проаналізувавши отримані
результати встановлено, що за абсолютними показниками жирової маси
досліджуваних склали по 50%, а відносні величини – 70% та 30%.
Абсолютний показник кісткової маси був вищий за середній у 60%
обстежених атлетів, у 40% відповідав нижчим за середній рівень. Щодо
відносних величин то ці дані склали відповідно 80% та 20%. Тоді, як середні
значення абсолютних величин склали 12,9±0,4кг, а відносних – 15,9±0,2%.
У порівнянні з висококваліфікованими спортсменами наші атлети дещо
відстають за абсолютними величинами м'язової та жирової маси, а кісткової
майже збігаються. Проте відносні величини всіх показників майже наближені до
кваліфікованих спортсменів. На нашу думку збільшення м'язової маси – це
головна мета тренувальних занять в атлетизмі.
Виходячи з вище отриманих результатів можна зробити наступні
висновки:
Проаналізувавши літературні джерела з обраної теми нами встановлено,
що більшість фахівців вказують на доцільність використання нових форм і
засобів фізичного виховання. В якості оптимізації засобів фізичного виховання
студентів та точнішого врахування їхніх індивідуальних можливостей була
обрана атлетична гімнастика, яку більшість фахівців рекомендують
використовувати як ефективний засіб укріплення здоров’я, фізичного
вдосконалення, досягнення красоти тіла, що викликає великий інтерес у молоді.
На основі досліджень було виявлено цілий ряд корисних ефектів, яких
може домогтися кожен, хто регулярно займається атлетичною гімнастикою: 1)
збільшують м’язову силу та силову витривалість; 2) є ефективним засобом
формування тілобудови; 3) збільшують міцність кісток, товщину хрящів та
кількість капілярів у м’язах; 4) укріплюють серце, інтенсифікує рівень
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метаболізму та нормалізує тиск; 5) збільшують рівень гемоглобіну в крові; 6)
знижує в організмі рівень холестерину; 7) допомагають контролювати масу тіла
та знижувати відсоток жиру; 8) сприяють розвитку практично всіх фізичних
якостей; 9) покращують здоров’я та фізичну підготовленість; 10) знімають стрес
повсякденного життя; 11) покращують самооцінку, знижують агресивність та
схильність до асоціальної поведінки.
Перспективи подальших досліджень Методика використання засобів
атлетичної гімнастики передбачає розробку спеціальних диференційованих
програм, впровадження яких буде здійснено в процес фізичного виховання
студентів вищих навчальних закладів та визначення ефективності їхнього
впливу на організм юнаків. Це дозволить обґрунтувати цілі, задачі, форми та
зміст занять атлетичною гімнастикою, що в подальшому буде сприяти більш
широкому використанню її засобів у фізичному вихованні студентів.
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АНОТАЦІЇ
МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОДЕЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АТЛЕТИЧНИХ ГІМНАСТІВ
Ірина Грубар
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
У статті представлені результати дослідження морфологічних показників тіла атлетів:
типу пропорцій тіла, абсолютну і відносну довжину і периметри ланок кінцівок, розвиток на
них м'язової сили (УПМС) та м'язової маси (ІМ) та складових компонентів тіла студентів, що
займаються атлетичною гімнастикою.
Ключові слова: атлетична гімнастика, тілобудова, модель спортсмена, тотальні та
парціальні розміри.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
АТЛЕТИЧЕСКИЕ ГИМНАСТОВ
Ирина Грубар
Тернопольский национальный педагогический университет имени В. Гнатюка
В статье представлены результаты обследований морфологических показателей тела
атлетов: тип пропорций тела, абсолютную і относительную длину и периметр ланок
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конечностей, развитие на них мышечной силы (УПМС) мышечной массы (ІМ) та складовых
компонентов тела студентов занимающихся атлетической гимнастикой.
Ключевые слова: атлетическая гимнастика, телосложение, модель спортсмена,
тотальные и парциальные размеры.
MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE MODEL SPECIFICATIONS OF THE
ATHLETIC GYMNASTS.
Irina Hrubar
Ternopil National Pedagogical University named after V. Hnatiuk
The article presents the results of a study of the morphological parameters of athletes body: the
type of body proportions, absolute and relative length and perimeters of the limbs, their muscular
strength developement, muscle mass and the components of the body of students involved in athletic
gymnastics.
Key words: athletic gymnastics,body type, athlete model, total and partial sizes of units of
body.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І
ЗМІЦНЕННЯ СВОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ'Я: ЗМІСТ І
ОРГАНІЗАЦІЯ
Петро Данчук, Вероніка Марковська, Дмитро Бородій
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Вінницький гуманітарний педагогічний коледж
Постановка проблеми. В успішній педагогічній діяльності велике
значення належить фактору здоров'я. Здоров'я вчителя є необхідною умовою
компетентнішого виконання ним функціональних обов'язків і водночас
важливою складовою його професійної придатності. Стан здоров'я педагога
позначається на результатах всієї навчально-виховної роботи, впливає на
стабільність результатів праці, забезпечує високий рівень професіоналізму,
визначає самоефективність його особистості. Психічне здоров'я вчителя є
вирішальним в ієрархії чинників його особистісного і професійного зростання.
Воно впливає на всі аспекти становлення особистості педагога - мотиваційні,
когнітивні, емоційні, поведінкові. Крім того, від здоров'я педагога великою
мірою залежить стан здоров'я учнів, їхнє соціально-психологічне благополуччя,
рівень «життєстійкості». Створення в навчальному закладі безпечного
освітнього середовища можливе за умови, коли педагог буде орієнтований на
збереження і зміцнення свого професійного здоров'я, володітиме системою
умінь і навичок, що забезпечують розумний спосіб життя [4].
Професію вчителя вже давно відносять до професій підвищеного ризику за
частотою виникнення невротичних і психосоматичних розладів. У працівників
системи освіти відзначено найбільш високий рівень «накопичення» важких
форм неврозу [1, с. 161]. Серед педагогів поширеними є синдром професійного
вигорання, емоційна нестійкість, дисгармонійність особистості. Чинниками
ризику для професійного здоров'я вчителя виступають висока емоційна
затратність і стресовість педагогічної діяльності, відсутність у школах умов для
зняття психоемоційної втоми, недостатня компетентність у питаннях
збереження і зміцнення здоров'я. Більшість із опитаних нами студентів майбутніх педагогів відзначають, що не вміють протистояти стресам, долати
негативний вплив дистресу на власну особистість, не володіють інформацією
про способи формування стійкості до стресу, технологією збереження і
зміцнення свого професійного здоров'я. Як справедливо зазначає Л. Мітіна,
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«ніхто не вчить учителів витримці і самовладанню, умінню зберігати
професійну форму і звідси стільки багато численних «провалів» в їх фізичному і
психологічному стані» [6]. Тому питання підготовки педагогів до збереження і
зміцнення свого професійного здоров'я повинні бути важливими на етапі
фахової підготовки у вищому навчальному закладі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи питання
професійної готовності до педагогічної діяльності, науковці І. Ісаєв, А.
Міщенко, В. Сластьонін, Є. Шиянов поряд з науково-теоретичною, практичною
підготовкою виділяють психологічну, психофізіологічну і фізичну готовність.
Фізичне і психічне здоров'я, професійну працездатність вони розглядають як
невід'ємну характеристику учителя нового типу [7]. Цю проблему А. Маркова
розглядає з точки зору професійної компетентності, невід'ємним
компонентом якої є «здатність до індивідуального самозбереження,
непіддатливість професійному старінню, уміння раціонально організовувати
свою працю без
перевантажень часу і сил, здійснювати роботу ненапружено, без втоми і
навіть з освіжаючим ефектом» [4, с. 35]. Професійне старіння, деформації
особистості, професійні хвороби автор відносить до перешкод на шляху до
професіоналізму, до реалізації свого творчого потенціалу.
У сучасній психолого-педагогічній літературі велика кількість досліджень
присвячена проблемі формування валєологічної грамотності майбутніх
учителів, їх валеологічні самосвідомості і ціннісного ставлення до свого
здоров'я, валєологічної культури (Н. Антипіна, О. Багнетова, С. Болтівець, В.
Горащук, Н. Гончарова, М. Доброрадних, Є. Жданова, З. Литвинова, О.
Мельник, Л. Овчиннікова, Н. Рибачук і інші), підготовки учителя до реалізації
завдань здоров'язберігаючої педагогіки (В. Безпалько, Т. Засобіна, С. Крохмаль,
О. Панюкова, Л. Хабін і інші). Останнім часом з'являються роботи, в яких
розглядаються питання профілактики синдрому професійного вигорання
педагогів, попередження виникнення професійного стресу, професійних
деформацій, подолання фрустрацій у педагогічній діяльності (О. Баранов, Г.
Зайчикова, Л. Карамушка, С. Максименко, О. Марковець, Н. Савчук, Є.
Симанюк, Л. Тищук, В. Третьяченко, І. Холоднова і інші).
Значно більшої уваги потребують дослідження, що стосуються розробки
превентивних заходів та шляхів збереження і зміцнення професійного здоров'я
педагога, формування стратегії здоров'язбереження, підвищення рівня
стресостійкості майбутнього фахівця, обґрунтування методів гармонізації його
внутрішнього світу. Проблема підготовки майбутнього вчителя до збереження і
зміцнення свого професійного здоров'я ще не знайшла достатнього
відображення у психолого-педагогічних дослідженнях, практиці роботи вищої
школи. Необхідно розробити і впроваджувати у роботу вищих навчальних
закладів комплексну програму підготовки майбутніх учителів до збереження і
зміцнення свого професійного здоров'я.
Мета дослідження полягає у розкритті актуальних проблем підготовки
майбутніх вчителів до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я,
шляхів вирішення поставлених завдань, аналізі системи та досвіду роботи у
цьому напрямку.
Виклад основного матеріалу. Майбутніх педагогів потрібно спеціально
готовити до 'збереження, зміцнення і відновлення свого професійного здоров'я.
Важливо формувати у майбутніх учителів ставлення до свого здоров'я як
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необхідної умови успішного здійснення педагогічної діяльності, сприяти
усвідомленню
студентами
значимості
професійного
здоров'я
для
здоров'язберігаючої спрямованості педагогічної діяльності. Потрібно формувати
компетентність здоров'язбереження, стійкість до несприятливих факторів,
які супроводжують професійну активність. Необхідно підвищувати рівень їх
усвідомленості про істинний стан здоров'я, причини його погіршення і способи,
шляхи зміцнення. Як стверджує І. Коцан, майбутнього педагога потрібно
навчити «розшифровувати» свій психосоматичний стан, уміти керувати ним у
рамках доступного і корисного. Учителю корисно знати свої сильні і слабкі
сторони адаптаційно-компенсаторних реакцій, адекватно оцінювати справжній
рівень фізичних і психічних можливостей [3, с. 73]. Майбутній фахівець
повинен чітко усвідомити самоцінність свого здоров'я і використовувати для
його збереження сучасні оздоровчі системи і технології. Він повинен виробляти
власний досвід підтримання оптимального стану професійного здоров'я, свою
лінію (стратегію) щодо його збереження і зміцнення. Щоб майбутній педагог
активно займався своїм професійним здоров'ям, потрібні зміни в його смисловій
сфері, ціннісних установках, мисленні, поведінці.
Реалізація комплексної програми підготовки майбутніх учителів до
збереження і зміцнення свого професійного здоров'я сприятиме вирішенню
визначених вище завдань. її втілення у практику роботи вищої школи вимагає
спільних зусиль викладачів кафедр психології, валеології, педагогіки, загалом
створення здоров'язберігаючого освітнього простору у вищій школі. Варто
зазначити, що спроби окремих вищих навчальних закладів замінити домінуючу
здоров'язатратну педагогічну систему ведуть тільки до часткової адаптації
до нових умов. Проте в цілому вона залишається незмінною, що пояснюється
нерозробленістю до цього часу теоретичних основ здоров'язберігаючої
педагогічної системи вищої школи.
На наш погляд, програма підготовки педагога до збереження і зміцнення
свого професійного здоров'я повинна передбачати формування у майбутніх
вчителів: професійної самосвідомості, педагогічної спрямованості; ціннісного
ставлення до свого здоров'я; психолого-педагогічної компетентності (в т. ч.
аутопсихологічної, соціально-психологічної, комунікативної, компетентності
здоров'язбереження); професійної стресостійкості; саногенного мислення;
емоційної гнучкості, навичок психічної саморегуляції; позиції «сам собі
психотерапевт»;
творчої
індивідуальності
педагога;
готовності
до
самореабілітації.
Ми вважаємо, що в майбутніх учителів необхідно формувати систему
знань про особливості професії в контексті здоров'язбереження починаючи з
етапу вибору професії, продовжуючи у процесі фахової підготовки, а також
удосконалюючи і поглиблюючи її протягом всієї професійної кар'єри. Це
дозволить знизити втрати здоров'я за час педагогічної діяльності. Тобто, ще на
етапі професійного відбору на педагогічні професії необхідно включити до
програми обстеження абітурієнтів пункти на вияв у них природних передумов
(задатків), що зумовлюють схильність до більш вираженого емоційного
компоненту, стабільності, контролю емоційного ресурсу тощо. Робота в цьому
напрямі повинна знайти цілеспрямоване продовження у період підготовки
студентів у вищому педагогічному навчальному закладі, коли формується
професійно-творчий потенціал їх особистості. її важливими аспектами є:
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- лекційно-просвітницька робота, що переслідує мету розширення рівня
теоретичної компетентності студентів у сфері професійного здоров'я,
формування у них позитивної мотивації на самовдосконалення у визначеному
напрямку (курс «Вступ до спеціальності»);
- індивідуальна консультативно-методична робота, спрямована на вияв та
аналіз соціально-психологічних, індивідуально-психологічних й особистісних
детермінант професійного здоров'я педагогів, які для конкретного студента чи
студентів сприяють формуванню оптимальної стратегії здоров'язбереження або,
навпаки, можуть приводити до специфічних труднощів у цій сфері; формування
внутрішньої картини професійного здоров'я;
- тренінгова практика, побудована на принципах активного психологічного
навчання з метою корекції у майбутніх педагогів індивідуальних способів
спілкування, формування аутопсихологічної, комунікативної компетентності,
активізації духовно-творчого потенціалу, гармонізації їх особистості);
- виконання студентами системи спеціально розроблених завдань під час
педагогічної практики в школі;
- самостійна робота студентів з метою вироблення комунікативної лінії
поведінки, індивідуального стилю діяльності і спілкування, пошуку ресурсів
збереження психологічної стійкості, власних систем оздоровлення,
проектування програм збереження і зміцнення професійного здоров'я.
З метою реалізації окреслених вище завдань до програми курсу «Вступ до
спеціальності» ми включаємо розгляд наступних питань: професійне здоров'я
учителя, шляхи його збереження і зміцнення; психоемоційні перевантаження,
фактори, що зумовлюють їх виникнення, шляхи зняття психоемоційної напруги;
професійний стрес, його види, саморегуляція педагога в умовах стресу, методи
підвищення стресостійкості; виникнення, профілактика і усунення професійного
вигорання педагога; адаптація молодого вчителя до педагогічної діяльності;
гармонія особистості педагога і шляхи його особистісного і професійного
зростання.
Першокурсників ми знайомимо з особливостями і специфікою педагогічної
професії, з тим, що вони можуть чекати від своєї професійної діяльності,
характеризуємо як позитивні, так і негативні сторони професії, в результаті чого
майбутні педагоги зможуть об'єктивно і реалістично ставитись до своєї роботи.
На ранніх етапах навчання ми виявляємо у студентів рівень сформованості
педагогічних здібностей, рівень стресостійкості, схильність до емоційного
вигорання, здатність до саморозвитку, особливості мислення тощо. На основі
самоспостереження,
самоаналізу
і
використання
результатів
психодіагностичних методик і тестів на практичних заняттях курсу «Вступ до
спеціальності» першокурсники визначають, на якому рівні знаходяться
професійно значущі риси і якості їх особистості, накреслюють шляхи і способи
їх удосконалення, створюють «професійний рельєф своєї особистості». При
розв'язуванні педагогічних задач, педагогічних ситуацій на заняттях з «Вступу
до спеціальності» наша діяльність спрямовується на формування у майбутніх
учителів позитивного ставлення до професійної діяльності, вихованців, самого
себе, ціннісного ставлення до свого здоров'я, здоров'я учнів, на допомогу у
пізнанні студентами властивостей власної індивідуальності, на створення у них
мотивів професійного і особистісного розвитку. Програмою курсу передбачено
розгляд таких тем: «Професійне здоров'я педагога як стратегічна проблема
сучасної школи»; «Фактори професійного здоров'я - нездоров'я педагога»;
105

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
«Вплив професії на здоров'я педагога. Професійні кризи. Професійні
деформації, деструкції особистості педагога»; «Професійний стрес. Емоційне
вигорання»; «Гармонія особистості педагога і його професійне здоров'я»;
«Технології збереження професійного здоров'я» [5]. Вивчення програмного
матеріалу відбувається на лекціях, практичних заняттях, а також у процесі
самостійної та індивідуальної роботи у позаурочний час (виконання
індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), творчих робіт,
реферативних повідомлень, розв'язування педагогічних задач тощо).
Найкоротший шлях до збереження і зміцнення професійного здоров'я,
найкращий психологічний захист і засіб гармонізації особистості, на наш
погляд, - це оволодіння майбутнім педагогом саногенним типом мислення. Таке
мислення зменшує внутрішній конфлікт, напруженість, попереджує
захворювання, зміцнює здоров'я. На відміну від патогенного, саногенне
мислення сприяє оздоровленню психіки, усуненню застарілих образ,
комплексів, усуває труднощі у спілкуванні, дарує успіх у діяльності і житті [2, с.
141-142]. Тому теоретична і практична підготовка вчителя повинна сприяти
формуванню його саногенного мислення. Вагоме значення при опануванні
курсу має ознайомлення майбутніх вчителів із психологічними методами
збереження і відновлення професійного здоров'я, психотехнологіями
самооздоровлення (системи оздоровлення М. Норбекова, В. Синельникова,
метод X. Сільва, метод «зцілюючих налаштувань» Г. Ситіна, метод
самонавіювання за Е. Кує, система оздоровлення та зцілення за допомогою
рейкі, антистрестехнології тощо). В основі багатьох з цих систем лежить ідея
про те, що з допомогою сили розуму можна вилікувати багато хвороб,
використовуючи при цьому техніки «творчої візуалізації», а також афірмації,
прощення усіх і себе. Змінивши мислення, можна змінити своє життя, набути
душевної рівноваги, що веде до успіху в житті і професійній діяльності.
У науковій літературі вказується, що кожна людина володіє
індивідуальною структурою трьох рівнів психіки, які розвиваються,
збагачуються, тренуються. Надсвідомість тренується грою, а згодом
мистецтвом. Свідомість збагачується в процесі навчання, а потім - освітою і
мисленням. Підсвідомість наповнюється шляхом наслідування, пізніше практичним досвідом, що контролюється свідомістю [8, с. 35]. Саме тому у
процесі викладання курсу ми використовуємо комплекс різноманітних методів і
засобів, що спрямовуються на розвиток внутрішніх сил майбутнього вчителя,
розширення його професійної самосвідомості, послаблення психічної напруги,
формування саногенного мислення, гармонізацію його внутрішнього світу.
Корисним, на нашу думку, є читання і обговорення студентами психологопедагогічної літератури, перегляд відеофільмів з проблем збереження і
зміцнення професійного здоров'я педагога, підвищення його стресостійкості і
складання на основі прочитаного та опрацьованого «Пам'яток для
майбутнього педагога». Тематика пам'яток приблизно така: «Ліки від
професійного стресу», «Рецепти душевної рівноваги», «Як не згоріти у полум'ї
професії», «Як лікувати
ерозію душі», «Як педагогу досягти гармонії душі», «Професійне
довголіття: шлях до нього», «Педагогічна кар'єра без стресу», «Сам собі
психотерапевт! Як саме?» і т.п. Складання таких пам'яток сприяє якісному
оволодінню теоретичним і практичним матеріалом щодо шляхів збереження і
зміцнення професійного здоров'я.
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Майбутні педагоги, які брали участь у роботі психолого-педагогічного
тренінгу, продемонстрували високий рівень стресостійкості (77,1% з числа
обстежених). Більшості (87,5%) не загрожує нервовий зрив. У конфліктних
ситуаціях в них виявлені такі домінуючі тенденції до прояву форм поведінки:
співпраця (27,1%), компроміс (39,6%), уникнення (16,7%). Усі вони проявляють
конструктивні копінг-стратегїї.
Висновки. Вся робота, що проводиться нами, спрямовується на розробку
превентивних заходів щодо збереження, зміцнення професійного здоров'я
педагога, активізацію механізмів його особистісної саморегуляції, формування
стратегії збереження професійного здоров'я, гармонізацію його особистості.
Такий педагог буде відповідальним за своє психологічне благополуччя,
усвідомлювати цінність здоров'я як життєвого і професійного пріоритету, уміти
підтримувати свою «професійну форму». Це дасть змогу йому продуктивно
реалізувати свій творчий потенціал, досягнути вершин досконалості у
педагогічній діяльності, забезпечить професійне довголіття.
Відкритим залишається питання розробки теоретичних засад створення у
вищих навчальних закладах здоров'язберігаючого освітнього простору, ролі
психологічної служби вищої школи у вирішенні поставлених завдань, створення
і втілення в життя на державному рівні (із залученням психологів, медиків,
психотерапевтів, педагогів) комплексної програми збереження професійного
здоров'я працівників освітніх установ.
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У статті розкриваються актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів до
збереження і зміцнення свого професійного здоров'я, шляхи вирішення поставлених завдань,
аналізується система і досвід роботи у цьому напрямку.
Ключові слова: професійне здоров'я, майбутні учителя, досвід роботи.
ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЕ
СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ: СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Петр Данчук, Вероника Марковская, Дмитрий Бородий
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Винницкий гуманитарный педагогический колледж
В статье раскрываются актуальные проблемы подготовки будущих учителей к
сохранению и укреплению своего профессионального здоровья, пути решения поставленных
заданий, анализируется системаи опыт работы в этом направлении.
Ключевые слова: профессиональное здоровье, будущие учителя , опыт работы.
PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO PRESERVE AND STRENGTHEN
THEIR OCCUPATIONAL HEALTH: CONTENT AND ORGANIZATION
Peter Danchuk, Veronica Markov, Dmitry Borodiy
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
Vinnytsia Pedagogical College of Humanities
The urgent problems of the article are: the training of future teachers for preserving and
strengthening oftheir professional health; the ways of solving the gives tasks; the analysis of the
system and job experience in this sphere.
Key words: professional health, the future teachers, job experience.

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
ГІРНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Юрій Доценко, В'ячеслав Семененко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Актуальність. Сучасні умови життя, функціонування суспільного
виробництва і розвитку народного господарства пред'являють підвищення
вимоги до ефективності праці, її продуктивності. Це можливо в першу чергу за
рахунок раціональної організації праці та використання робочої сили.
Показники ефективності використання робочої сили зростають при
підвищенні працездатності промислово-виробничого персоналу, зниженні
загальної та професійної захворюваності, а також зменшенні психоемоційних та
фізіологічних навантажень.
При такій ситуації проблема збереження здоров'я трудящих, що
забезпечують своєю працею економічний потенціал країни, набуває характеру
першочергового соціального завдання [15].
Гострота проблеми посилюється у зв'язку з відсутністю раціональної
організації вільного часу трудящих.
Як показують наукові дослідження [3,5,6,15], високу продуктивність праці
можна забезпечити на основі підвищення загальної фізичної підготовленості і
працездатності, зміцнення здоров'я, у формуванні яких величезну роль відіграє
раціональне використання засобів фізичної культури, як у сфері робочого, так і
позаробочого часу.
У найзагальнішому вигляді адаптація (лат. adapto - пристосовує) - процес
пристосування працівника або майбутнього працівника до умов зовнішнього і
внутрішнього середовища. Термін "адаптація" надзвичайно широкий і
застосовується в різних областях науки [2] .
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З позиції управління персоналом та комплектації робочого колективу
найбільший інтерес представляє виробнича адаптація. Саме вона є інструментом
у вирішенні такої проблеми, як формування у нового робочого необхідного
рівня продуктивності та якості праці в більш короткі терміни.
Причини зміни умов трудової діяльності різноманітні: находження на
новому місці роботи, перехід в інший підрозділ, на нову посаду, впровадження
нових форм організації праці, її оплати та т.п.
У процесі пристосування людини до виробничого середовища виникає
низка запитань: чи потрібно приймати працівникові середовище як належне, і
всіма силами пристосовуватися до неї або вимагати зміни і самого середовища;
які шляхи і засоби впливу на людину і на середовище, де критерії можливості та
необхідності врахування вимог працівника і т.п.
Тому слід розрізняти активну адаптацію, коли індивід прагне впливати на
середовище з тим, щоб змінити її (в тому числі і ті норми, особистісні цінності,
форми взаємодії і діяльності, які він повинен освоїти), і пасивну, коли він не
прагне до такого впливу і змін.
Найбільш ефективною представляється адаптація як процес активного
пристосування індивіда до змінного середовища за допомогою відповідного
керуючого впливу і використання різних засобів (організаційних, технічних,
соціально-психологічних і т.п.) [12].
Зв'язок з науково дослідницькою роботою: Робота виконана згідно
зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки , молоді
та спорту України на 2011 - 2015г.г. по темі 3.1 «Удосконалення програмнонормативних основ фізичного виховання в навчальних закладах» (№ держ.
реєстрації 0111U001733 ) за період з 1 вересня 2013 року по 1 лютого 2014 року.
Мета роботи: дати оцінку адаптаційного потенціалу студентів гірничих
факультетів у процесі фізичного виховання.
Методи та організація досліджень. Для досягнення мети застосовували
такі методи досліджень: аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури,
антропометричні й фізіологічні методи досліджень та методи математичної
статистики.
Для оцінки адаптації організму застосовувалася методика Баєвського, яка
дозволяє визначити адаптаційний потенціал (АП), комплексний показник,
побудований на основі регресивних взаємин - частоти серцевих скорочень
(ЧСС), систолічного (САТ) і діастолічного (ДАТ) артеріального тиску, віку (В),
маси тіла (МТ) і довжини тіла (Р). Всі ці показники, за численними даними,
відіграють істотну роль у становленні, закріпленні адаптації (А) організму до
численних впливів зовнішнього середовища, а рівні їх регресійних відносин
можуть характеризувати рівень адаптації в цілому, особливо при оцінці та
динамічному спостереженні в антропоекологічних системах.
Критерій АП розраховувався за наступним рівнянням множинної регресії
[5]:
Дослідження проводилися на гірничих факультетах ВНЗ України, кількість
досліджуваних ( n = 190 студентів 1-4 курсів).
Результати досліджень: Під адаптивністю розуміють здатність системи
(організму, індивіда, особистості) до пристосування до всього різноманіття
життя при будь-яких умовах [14]. Адаптивність є синонімом «норми»,
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«здоров'я», тобто адаптивність - оптимальне якість живої системи, при якому
забезпечується стійке функціонування на всіх рівнях в конкретній екологічному
середовищі [1,12,14].
Під стійкою адаптацією особистості розуміють ті регуляторні реакції,
психічну діяльність, характер відносин, які виникли в процесі онтогенезу в
конкретних соціальних та екологічних умовах і функціонування яких у межах
оптимуму не вимагає значного нервово-психічної напруги. На думку П. С. Граве
і М. Р. Шнейдмана, людина адаптивна тоді, «коли його внутрішній
інформаційний запас відповідає інформаційному змісту ситуації, тобто коли
система працює в умовах, де ситуація не виходить за рамки індивідуального
інформаційного діапазону» [14, с. 51].
Індивідуальне здоров'я - динамічний стан людини, який визначається
резервами механізмів самоорганізації (стійкістю до дії патогенних факторів і
здатністю компенсувати патологічний процес). Воно характеризується
енергетичним, пластичним і інформаційним (регуляторним) забезпеченням
процесів самоорганізації і є основою прояви біологічних (виживаність,
репродукція) і соціальних функцій [3].
В даний час найбільш актуальним є погляд на здоров'я як на здатність
організму пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища.
Тому пристосувальні (або адаптаційні) можливості організму можуть
розглядатися як міра здоров'я [2].
Вчення про адаптацію, теорія гомеостазу, теорія функціональних систем та
подання біологічної кібернетики про системи управління в живому організмі є
основою сучасних уявлень про здоров'я [11].
Разом з тим, хвороба не виникає раптово, від здоров'я її відділяє цілий ряд
функціональних станів, які є межею між нормою і патологією і в даний час
отримали назву донозологічних [1].
Навчання у ВНЗ - один з початкових етапів формування і становлення
людини як суб'єкта майбутньої професійної діяльності.
Студентський період в рамках концепції професійного розвитку
особистості розглядається не лише як період адаптації, пристосування,
підготовки до майбутньої професійної діяльності, але і як етап професійного
самопізнання, самовизначення, пошуку шляхів реалізації в майбутній професії
своїх можливостей [3,7,10].
Саме цей період є найбільш сенситивним для закладення фундаменту
майбутньої професійної самореалізації.
Завдання ВНЗ полягає в підготовці випускника до професійної
самореалізації в майбутньому, що вимагає розробки і застосування спеціального
комплексу засобів і методів, стимулюючих цей процес [7].
Дослідження показали, що у молоді, що проживають у різних регіонах
нашої країни, рівень фізичної підготовленості неоднаковий. Так, наприклад,
фізичний розвиток молодих людей, що проживають у центральних областях [8],
не поступається аналогічним показникам у тих, що проживають в східних
областях [9].
Було також доведено, що в різних регіонах українського Донбасу, що
відрізняються своїми біокліматичними особливостями, неоднаково реалізується
розвиток фізичних якостей студентів, що займаються фізичним вихованням у
ВНЗ за однаковою програмою і в організаційно однакових умовах.
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Еколого-географічні особливості чинять особливий вплив не тільки на
умови життя, а й на характер адаптації організму студента до процесу
навчальної діяльності у ВНЗ.
На організм людини в процесі роботи під землею впливають такі фактори
[16]:
1. Незвичайна для середніх широт фотоперіодічность (щомісячно гірники
проводять під землею від 176 до 192 годин), що супроводжується зміною
добової періодики фізіологічних функцій організму і розвитком явищ
десинхронозу в добовому ритмі основних показників системи кровообігу.
2. Перепади температур у поєднанні з високою запиленістю рудничної
атмосфери на ділянки тіла і область легенів, що нерідко призводить до розвитку
у людини патологічних змін у легенях.
3. Гіпокінезія, обумовлена несприятливими геологічними чинниками.
4. Неадекватне (незбалансоване) харчування, гіповітаміноз.
5. Промислове забруднення зовнішнього середовища.
Оцінюючи значення цих факторів у виникненні синдрому психоемоційного
напруження, слід підкреслити, що в умовах розглянутого регіону, людині
доводиться зустрічатися з впливами, за силою і коливаннями, які значно
перевищують звичні для нього в середніх зонах країни умови.
У людини, що проживає на сході України, в першу чергу відбувається
перебудова функції серцево-судинної системи. По суті, формується її новий
функціональний стан.
Це суворо - індивідуальний, функціонально - динамічний стан, що виникає
внаслідок специфічних умов, конституціональних особливостей організму і
соціальних факторів, який спрямований на зміну оптимальної діяльності
серцево-судинної системи та гомеостазу організму в неадекватних умовах
середовища, що може змінюватися.
Вплив факторів середовища позначається і на потенційних можливостях
системи енергозабезпечення, які часто не відповідають високим вимогам, що
пред'являються до студентського організму навколишнім середовищем.
Тому вся діяльність (розумова і рухова) здійснюється за рахунок високого
ступеня напруги адаптивних механізмів і перевершує «фізіологічну вартість»
подібної роботи в інших регіонах країни.
Адаптація студентів до особливостей студентського способу життя та
підготовка організму до подальшої трудової діяльності, до постійних нервовоемоційних перевантажень вимагає вираженого напруження адаптаційних
механізмів його організму, що може призводити до погіршення здоров'я за час
навчання у ВНЗ.
Підсумковою характеристикою адаптації є соціально-психологічна
адаптованість студентів, яка визначається умовами конкретного середовища,
адаптаційними ресурсами особистості і відображається в успішності навчальної
і подальшої трудової діяльності.
При цьому формується нова адаптивна поведінка індивіда, що забезпечує
найбільш сприятливе пристосування організму до цих чинників .
Під час визначення адаптації слід враховувати, що вона розуміється і як
процес, і як результат [13]:

адаптація використовується для визначення процесу, при якому
організм пристосовується до фактора зовнішнього або внутрішнього
середовища;
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адаптація застосовується для позначення відносної рівноваги, яка
встановлюється між організмом і середовищем;

під адаптацією розуміється результат пристосувального процесу.
Таким чином при оцінці адаптаційних механізмів у студентів 1-го - 4 -го
курсів, які навчаються на гірничих спеціальностях були отримані наступні
результати, що представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінка адаптаційних механізмів у студентів 1-го – 4-го курсів, що
навчаються на гірничих спеціальностях.
1-й курс,
%

2-й курс,
%

3-й курс,
%

4-й курс,
%

Задовільна адаптація 2,10 і менше

33,3%

41,2%

41,9%

22,2%

Функціональне напруження
адаптаційних механізмів 2,11-3,20
Незадовільна адаптація 3,21-4,30

66,7%

58,8%

58,1%

77,8%

-

-

-

-

-

-

-

-

Види адаптації

Зрив адаптації, більш 4,30

Аналізуючи отримані дані таблиці 1, бачимо, що в середньому у кожного
третього студента спостерігається задовільна адаптація, яка характеризується
досить функціональною можливістю системи кровообігу, тобто іншими
словами, студенти, які потрапили в дану групу, адаптовані до запропонованих
умов. Решта студентів потрапили до групи, в якій спостерігається
функціональні напруження адаптаційних механізмів, що передбачає, додаткові
заняття фізичною культурою у вільний від навчання час. У решти видах
адаптації немає жодного студента, це говорить про те, що студенти, що
вибирають дану спеціальність, на рівні підсвідомості готують себе до важких
умов в процесі трудової діяльності. Таким чином, ми бачимо, що приходячи на
перший курс студенти толком не уявляють, що їх чекає, що підтверджується
цифрами 33,3% і 66,7% відповідно, а к третьому курсу показники адаптивності
організму до умов навчальної і трудової діяльності змінюються 41,9% і 58,1%
відповідно, студенти стають більш адаптовані до створених умов, що дозволяє
більш якісно планувати навчальний процес.
Таким чином можна констатувати, що найменш адаптованими є студенти
1-го та 4-го курсу. Це пов’язано з тим, що на першому курсі відбувається
пристосування до умов навчання в ВНЗ. В той час як у студентів 4-го курсу
зниження пов’язано у своїй більшості відсутністю обов’язкових академічних
або факультативних занять фізичним вихованням, що приводить до зниження
адаптаційних можливостей організму студентів
Висновки: У ході дослідження була вивчена і виявлено ступінь
адаптованості студентів ВНЗ до подальшої трудової діяльності. У сучасних
умовах відбулася зміна цільових орієнтирів у питаннях оцінки якості
професійної освіти і вимогах до рівня підготовки майбутніх фахівців.
Ці орієнтири мають не тільки яскраво виражену ринкову, а й соціальну,
особистісну спрямованість. Освітня система ВНЗ повинна забезпечувати
належний рівень соціальної і професійної адаптації випускників.
Рейтинг якостей особистості, який зумовлює успішність соціальної,
особистісної та професійної адаптації на всіх етапах безперервної освіти, в
даний час перерозподіляється на користь тих, які характеризують прояв
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рефлексивності, творчої активності, здатності правильної оцінки ситуацій,
швидкого пошуку правильного рішення і т.д. З цієї точки зору стає необхідною
оптимізація позааудиторної роботи в вищих навчальних закладах, що забезпечує
високий рівень адаптованості випускників до умов сучасного виробництва та
соціуму.
Перспективи подальших досліджень: Подальші дослідження спрямовані
на оцінку впливу різних факторів на психофізичну готовність студентів
гірничих факультетів до подальшої трудової діяльності з використанням засобів
фізичного виховання.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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АНОТАЦІЇ
ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ГІРНИЧИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Юрій Доценко, В'ячеслав Семененко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті дається оцінка адаптаційних механізмів студентів гірничих факультетів,
розглядаються фактори, які впливають на мотиваційну складову при виборі професії.
Визначено фактори, які впливають на роботу людей в гірничо-геологічний умовах.
Ключові слова: адаптація, потенціал, студенти, здоров'я.
ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Юрий Доценко, Вячеслав Семененко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье дается оценка адаптационных механизмов студентов горных факультетов,
рассматриваются факторы, которые влияют на мотивационную составляющую при выборе
профессии. Определены факторы, которые влияют на работу людей в горно-геологический
условиях.
Ключевые слова: адаптация, потенциал, студенты, здоровье.
ASSESSING THE ADAPTIVE CAPACITY OF STUDENTS MOUNTAIN
SPECIALTIES
Yuri Dotsenko, Vyacheslav Semenenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The article assesses the adaptive mechanisms students of mining departments, examines the
factors that affect the motivational component in choosing a profession. The factors which affect the
people in the mining and geological conditions.
Key words: adaptation, potential students, health.

ГРУПОВА МОТИВОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ
ВИХОВАННЯМ В УМОВАХ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ
Тетяна Дух
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури
[6, 7] свідчить про те, що у переважної більшості студентів низький рівень
мотивованості до занять фізичним вихованням. Основна причина – відсутність
необхідного стимулювання до занять, байдужість до власного здоров’я і
теоретична непідготовленість студентів. Розмови про те, що заняття фізичною
культурою корисні для здоров’я студентів мають абстрактний характер у зв’язку
з відсутністю конкретних (об’єктивних) критеріїв його оцінки, які
використовувались би на заняттях.
Аналіз літературних джерел і публікацій. Саме заняття фізичним
вихованням, з точки зору багатьох дослідників (С. Канішевський 1999, М. Кобза
2002, В. Юрчишин (2010) сприяють зменшенню впливу стресів та формують
такі якості особистості як цілеспрямованість, організованість, ініціативність, які
у свою чергу є основою самостійності людини, сприяють її соціалізації. Крім
того, фізична культура сприяє заповненню дефіциту рухової активності,
гармонізації навантажень, організації дозвілля і зайнятості молоді. Проте,
сучасні науково-методичні розробки не в достатній мірі вирішують дану
проблему, що й обумовило вибір дослідження.
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Науковцями доведено [1, 8], що міжособистісні відносини, групові цінності
і норми, морально-психологічна атмосфера у процесі занять фізичним
вихованням – це одні з головних факторів, які впливають на стан соціальнопсихологічної адаптації людини в колективі й забезпечують її психофізіологічну
сталість особистості. Тому дуже важливим є сформувати потребу у молоді до
систематичних групових занять фізичним вихованням, як для здоров’я так і для
соціалізації особистості.
Розвиток фізичних якостей людини неможливо відокремити від
функціонування її особистісних характеристик, більше того, він визначається
ними. Ефективність фізкультурної діяльності молодих людей, так само як і будьякої іншої діяльності, визначається потребо-мотиваційною ланкою, пов'язаною з
формуванням їх потреб, інтересів, цілей, мотивів, ціннісних орієнтацій. Тому
для досягнення високого рівня розвитку фізичних якостей оволодіння та
ефективного опановування ключовими компетенціями необхідно сформувати
потреби в знаннях та інтерес до навчання. Мотивація виникає тоді, коли студент
відчуває інтерес від самого процесу і умов занять, від характеру взаємин з
педагогом, з членами колективу під час занять. Задоволення інтересу сприяє
зміцненню, розвитку мотивів [9]. Мотивація, таким чином, є каталізатором
енергії людини, яка або полегшує виконання діяльності, або стимулює вольове
зусилля, допомагає проявляти терпіння, завзятість, наполегливість, сприяє
розвитку цілеспрямованості [7, 10].
У зв’язку із цим необхідним є створення перспективних інноваційних
технологій у фізичному вихованні вищих навчальних закладів, які могли б
забезпечити можливості до саморозвитку і фізичного удосконалення,
формування активної життєвої позиції студентів.
Мета – дослідити вплив взаємонавчання на групову мотивованість
студентів до занять фізичним вихованням.
Завдання:
1.
Узагальнити дані щодо мотивованості студентів до фізичного
виховання.
2.
Охарактеризувати основні мотиви студентів до занять фізичним
вихованням.
3.
Виявити зміни у груповій мотивованості студентів до заняттям
фізичним вихованням в умовах взаємонавчання.
Методи дослідження – аналіз і узагальнення науково-методичної
літератури, соціологічні (анкетування щодо мотивів студентів у процесі
фізичного виховання), для оцінки рівня групової мотивованості ми
використовували опитувальник В.А. Розанової; методи математичної
статистики.
Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 63 студента
Львівського національного університету ім. Івана Франка відповідно поділені на
експериментальну і контрольну групи методом випадкої вибріки, при цьому
статистичні методи підтвердили однорідність вибірки. Контрольна група (n=32)
– займалась фізичним вихованням за традиційною системою проведення занять,
а експериментальна (n=31) згідно розробленої нами системи завдань з
використанням взаємонавчання.
Експериментальна програма передбачала створення диференційованих
підгруп із змінним складом для удосконалення як фізичних кондицій, так і
теоретико-методичних знань студентів. Нами використовувались активні методи
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навчання (підготовка презентацій, «семінари-аукіони», розробка проектів щодо
розвитку фізичних якостей та формуванню вмінь планування), перевага
надавалась самоврядуванню студентів при постійному взаємоконтролі, як
техніки навчання фізичних вправ, так і самопочуттю та реакції на навантаження.
Комплектація груп студентів відбувалась таким чином: генератор ідей та його
помічники (студенти, які краще були підготованими); технічний лідер, який
координував групу з основ техніки фізичних вправ); «емоційний» лідер, який
відповідав за міжособистісну рівновагу та допомагав уникати суперечок.
Експериментальна група працювала у різних за складом і кількістю
учасників у підгрупах та в постійній взаємодії, суть якої полягає в тому, щоб
спрямувати студентів на творчу і продуктивну роботу, постійно обмінюючись
дсвідом; «пробудити» їх активність і максимально залучити до формування
системи знань для застосування повсякденної фізичної активності.
Результати дослідження. У процесі опитування нами встановлено, що
31,7 % студентів, займаючись фізичним виховання очікують підвищення
фізичної підготовленості і стільки ж відсотків прагнуть удосконалити свою
фігуру. Лише 15,3 % сподіваються покращити свій рівень здоров’я, що можна
пояснити не сформованістю у студентів потреби турбуватися про свій стан
здоров’я. Всього 11,0 % студентів відвідують заняття з фізичного виховання для
отримання заліку, що вкотре підкреслює незацікавленість до занять фізичними
вправами (рис.1).
Для того, щоб заняття фізичними вправами давали найкращий результат,
необхідно раціонально планувати не тільки обсяг та інтенсивність навантажень,
але й співвідношення форм і методів організації педагогічного процесу [4, 7].
Проте, як показує практика, обов’язкових занять фізичними вправами
недостатньо для підвищення рівня фізичного стану молоді. Таким чином, у навчальному процесі все більшого значення набуває самостійність студента, його
активність, здатність працювати над собою.
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Покращення фізичної підготовленості
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Поглиблення знань з питань фізичного виховання
Розваги, спілкування з друзями

Рис. 1. Мотиви студентів до занять з фізичного виховання (%)
Мотивуючи творчу діяльність кожного студента важливим є включення
відчуттів підсвідомості, що сприяють формуванню особистісного ставлення до
предмету "Фізичне виховання". Співвідношення своєї діяльності з діяльністю
інших; робота в підгрупах створює уявлення проміжного, а потім і остаточного
результату своєї праці, створення свого «світу» рухів, гіпотези, проекту,
рішення. В результаті формується групове мислення (вміння студентів "бачити"
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один одного, співпрацювати з одногрупниками; організаційна єдність (адекватні
збалансовані відносини між формальним керівником групи і її неформальним
лідером); групова згуртованість (при єдиній меті та відповідній мотивації
формальні і неформальні стосунки доповнюють один одного). Крім того
важливо розвивати у студентів рефлексію – відображення самоаналізу,
взаємонаналізу, узагальнення результатів діяльності, відчуттів. Не оціночне
судження (це добре, це погано), а аналіз власних рухів, власної думки, почуття,
знання, світовідчуття [1].
Процес навчання під час експерименту був побудований таким чином, щоб
поступово перетворити навчання у само- та взаємонавчання. Студенти постійно
обмінювалися знаннями за рахунок творчої спільної роботи у підгрупах,
шукаючи найефективніший спосіб вирішення завдання. Розвиток такої
навчальної автономії потребував розробки та проектування цілого ланцюга
технологічного процесу реалізації. Першочергово було забезпечено навчальними
матеріалами та методичною літературою студентів для самостійної роботи і
організовано доступ до інформаційних технологій, розміщених у всесвітній
мережі Internet. З цією метою нами був укладений навчально-методичний
посібник, в якому чітко окреслені завдання (як самостійного, так і групового
характеру) і алгоритм його виконання для освоєння навчального матеріалу.
Під час проведення експерименту регулярно проводилися індивідуальні і
групові консультації з одногрупниками та викладачем. Такі заняття дозволили
більшою мірою керувати процесом формування педагогічних вмінь та навичок
студентів, проводити аналіз та оцінювання виконання як окремих заходів, так і
результатів власних досягнень. Участь у груповій діяльності дозволяє кожному
студенту знайти якомога раціональний спосіб вирішення завдання і у випадку
виникнення труднощів негайно отримати допомогу від одногрупників або
викладача (табл.1).
Таблиця 1
Схема взаємного навчання з фізичного виховання
Форми занять

Зміст навчального матеріалу
Розвиток фізичних якостей

Академічні

Самостійні

Вивчення і розучування техніки
виконання легкоатлетичних вправ з
використанням
навальнометодичних карток
Підготовка і проведення гри для
розвитку певної фізичної якості
Скласти комплекс вправ для не
достатньо розвинутих фізичних
якостей
Скласти програму розвитку певної
фізичної якості
Взяти участь у змаганнях, суддівстві

Методичні підходи до організації
Колове
тренування,
взаємоконтроль ЧСС, взаємоаналіз
виконання вправ. Груповий метод
виконання завдань (7-9 осіб)
Взаємоперевірка правильності
виконання, взаємоконтроль і
взаємострахування. Груповий (5-7,
7-9 осіб). Мозаїка, аукціон, пила
Взаємоконтроль,взаємоаналіз.Ксть учасників 2-3 осіб в групі
Пошук методичних матеріалів,
конспект. У мікрогрупах (3-5 осіб)
Мозковий штурм, круглий стіл,
обговорення, взаємоаналіз.
Груповий споіб виконання(5-7
осіб)
Педагогічний контроль.
Індивідуальний, груповий способи

Студентам надавалась можливість на методичних заняттях вимірювати
показники фізичного розвитку і реєструвати їх у картки самоконтролю
117

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
аналізуючи свої дані. Кожного місяця студенти заповнювали картки новими
даними та здійснювали взаємоконтроль основних показників. В основному на
таких методичних заняттях студенти працювали у парах-трійках. При цьому
оцінка за ведення карток самоконтролю і аналіз даних враховувався до заліку.
Саме організація процесу фізичного виховання із застосуванням
взаємонавчання студентів дає можливість кожному з них проявити себе у якості
викладача та здійснювати контроль результатів досягнень одногрупників. Під
час проведення заняття викладач налаштовує усіх студентів групи на підготовку
до проведення кожним студентом частини чи цілого заняття з фізичного
виховання з академічною групою (чи підгрупою) студентів. Спочатку пропонує
підготувати конспект і провести частину заняття добре підготовленим
студентам (з досвідом занять у спортивній секції). Потім, у міру набуття
досвіду, відносно слабо підготовлені студенти випробовують себе в якості
викладача фізичного виховання.
У процесі взаємного формування вмінь у студентів щодо планування і
складання програми занять для розвитку фізичних якостей ми виокремили такі
технологічні етапи взаємонавчання:
Пошуковий етап передбачав ознайомлення студентів у загальних
рисах з темою; формувався пізнавальний інтерес, мотивація; визначались
терміни та рівень розвитку фізичних якостей; спільно переглядалась наявна
література та здійснювався пошук необхідної навчально-методичної літератури,
ілюстративного матеріалу, технічних засобів навчання тощо.
Визначальний етап полягав у вирішенні організаційних моментів
студентами безпосередньо на занятті; їм надавалась можливість вибрати
самостійно фізичну якість, для розвитку якої будуть складати програму,
об'єднатися у творчі групи за інтересами, ознайомитися із завданнями.
Етап планування й виконання завдання – передбачав розподіл
функцій; конкретизацію завдання, підбір вправ, інтенсивність та дозування
навантаження, консультація з викладачем, відбувався показ вправ, виправлення
помилок, корекція програм; викладач надавав методичі рекомедації, студенти
накопичували інформацію.
Презентаційний етап – студенти демонстрували результати групової творчої розробки (одне із занять створеної програми); студенти поділяли
між собою заняття на частини і проводили з групою.
Аналітичний етап – кожний студент оцінював позитивні та
негативні сторони; проводив самоаналіз творчої моделі і стилю проведення;
здійснював взаємооцінювання щодо коректності дозування та підбору вправ;
підводив підсумки.
Для розвитку фізичних якостей ми застосовували метод «Мозаїка».
Студенти поділялись на мікрогрупи по 3–5 осіб, кожна мікрогрупа займалася
розвитком окремої фізичної якості, після чого експерти (краще студенти
підготовані) з кожної фізичної якості переходили до іншої мікрогрупи (тобто
експерт мікрогрупи з розвитку сили змінював експерта або методиста з розвитку
гнучкості, і так доти поки усі експерти-методисти не обмінялися у всіх
мікрогрупах). Потім усі експерти знову поверталися у свої групи для того, щоб
поділитися тими новими вправами для розвитку певної фізичної якості, які йому
надали учасники інших груп. За допомогою такого підходу за короткий
проміжок часу можна збагатити свій руховий досвід і підвищити рівень знань.
Таким чином відбувається взаємообмін теоретико-методичними знаннями.
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Важливе місце у процесі фізичної підготовки займав метод моделювання.
Моделювання в поєднанні з іншими методами забезпечує високий рівень
творчих характеристик студентів. Оскільки студенти працювали над створенням
власної моделі проведення тієї чи іншої форми заняття з фізичного виховання
(наприклад підготовка розгорнутого конспекту проведення заняття у підгрупах
5-7 осіб). Така організація роботи поєднувала теоретичний і практичний
елементи. Створення і апробовування моделі проведення заняття здійснювалося
в умовах активного навчання, коли студенти займали позицію не "учнів", а
"тренерів-викладачів".
Проведений нами аналіз результатів опитування щодо зміни мотивів групи
на досягнення позитивних результатів у фізичному вихованні показав
позитивний приріст у групах, що займались за експериментальною програмою з
використанням взаємонавчання. Експериментально встановлено, що на початку
дослідження більша половина студентів КГ (65,6 %) і ЕГ (58,1 %) мають
недостатню групову мотивацію до занять фізичним вихованням. В кінці
експерименту в хлопців КГ на 3,2 % зросла кількість студентів з достатнім
рівнем мотивації в групі ( на початку – 3,1 %, в кінці – 6,3 %), проте більша
частина студентів недостатньо мотивовані на успіх у фізичному вихованні
(рис.1).
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Рис. 1. Зміни у груповій мотивованоті студентів, %
Натомість у студентів ЕГ виявлено 12,9 % позитивно мотивованих в групі
студентів (тоді як на початку експерименту їх не було жодного), 83,9 % –
достатньо мотивованих, і лише 3,2 % студентів недостатньо мотивованих.
Особливо необхідно підкреслити, що кількість хлопців ЕГ у кінці експерименту
число студентів із недостатнім рівнем групової мотивації зменшилось на 54,9 %.
Висновки. Під впливом експериментальної програми відмічено
збільшення на 77,5 % кількості студентів з достатнім рівнем групової
мотивації для досягнення успіхів, крім того у 12,9 % студентів сформовано
позитивну мотивованість на досягнення успіхів у фізичному вихованні. На нашу
думку, саме проведення занять із використанням широкого арсеналу методів
взаємонавчання, ставить студентів у позицію активного суб’єкта навчання, яке
здійснюється в загальній системі колективної роботи академічної групи;
розвиває здатність студента до взаємоорганізації та самоуправління власної
діяльності; організовує процес навчання як вирішення навчально-пізнавальної
проблеми на основі творчої взаємодії (діалогу) викладача і студентів, та
студентів один з одним.
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Перспективою подальших досліджень є розробка спец-курсу викладачів
фізичного виховання і студентів факультетів фізичного виховання для
оволодіння методиками взаємонавчання у процесі фізичного виховання.
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АНОТАЦІЇ

ГРУПОВА МОТИВОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ
ВИХОВАННЯМ В УМОВАХ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ
Тетяна Дух
Львівський державний університет фізичної культури
Висвітлено причини низького рівня мотивації студентів до занять фізичним вихованням.
Представлено основні мотиви студентів у процесі занять фізичним вихованням. Теоретично
обгрунтовано доцільність використання взаємонавчання для підвищення мотивованості
студентів до фізичного виховання. Екcпериментально встановлено приріст мотивованості у
студентів до занять фізичним вихованням, які займались за програмою взаємонавчання.
Ключові слова: групова мотивованість, взаємонавчання, студенти, фізичне виховання.
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ГРУППОВАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ
Татьяна Дух
Львовский государственный университет физической культуры
Освещены причины низкого уровня мотивации студентов к занятиям физической
культурой. Представлены основные мотивы студентов в процессе занятий физическим
воспитанием. Теоретически обоснована целесообразность использования взаимообучения для
повышения мотивированности студентов к физическому воспитанию. Екcпериментально
установлено прирост мотивированности у студентов, которые занимались физическим
воспитанием по программе взаимообучения.
Ключевые слова: групповая мотивированность, взаимообучения, студенты, физическое
воспитание.
GROUP MOTIVATION OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION
UNDER MUTUAL LEARNING
Tatiana Dukh
Lviv State University of Physical Culture
The reasons of low level of student motivation in physical education. Submitted main reasons
students during physical education classes. Theoretically proved the feasibility of using mutual
learning to enhance motivation of students to physical education. Exprimentaly set to increase
motivation in students training of physical education program of mutual learning.
Key words: group motivation, mutual learning, students, physical education.

ПОКАЗНИКИ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА У ШКОЛЯРІВ I-IV КЛАСІВ
МІСТА ЧЕРНІВЦІВ
Петро Євстратов, Я.Б. Зорій
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Постановка проблеми. Ожиріння у дітей і підлітків дуже розповсюджене.
За останні 10 років у Європі кількість дітей і підлітків, що мають надлишкову
вагу досягла 30 % і продовжує неухильно збільшуватись. Вважається, що
ожиріння у підлітковому віці важко піддається лікуванню. Дійсно дуже важко
обмежити підлітка у їжі, якщо він продовжує рости. Безумовно у такій ситуації
необхідна допомога професіоналів. Ожиріння не тільки деформує нашу
зовнішність, але й приводить до комплексу фізичної неповноцінності, породжує
психологічний дискомфорт і може призвести до формування вторинних
нервово-психічних порушень, а зниження маси тіла сприяє змінам
психологічного статусу на краще [1, 2, 3].
Зростаюча розповсюдженість ожиріння у дітей і підлітків у розвинутих
країнах за останні 20 років та на її фоні висока частота порушень вуглеводного
та ліпідного обміну, артеріальної гіпертензії свідчить про актуальність
досліджень проблеми надлишкової ваги, яка є основним компонентом розвитку
метаболічного синдрому саме у цій віковій групі [2, 5].
При виявленні ранніх ознак ожиріння рекомендовано втручання
дієтотерапії і корекції харчової поведінки з метою попередження розвитку
ускладнень внаслідок ожиріння [4]. На жаль, до сьогоднішнього дня відсутнє
цілеспрямоване виявлення ожиріння та раннє його діагностування
спеціалістами. Відсутні науково-обґрунтовані методи ранньої діагностики та
лікування метаболічних ускладнень внаслідок ожиріння у дітей. У той же час
стандартний підхід, який включає дієту і фізичні навантаження є ефективним
приблизно у 50 % дітей, а за оцінками багатьох експертів не більше 5 %
пацієнтів можуть досягти істотного й довгочасного зниження маси тіла без
медикаментозної підтримки [5].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Всесвітня організація охорони
здоров’я констатує: “якщо раніше ожиріння найчастіше зустрічалося у дорослих
старше 30-40 років, то зараз практично у всіх країнах світу все більше цією
недугою страждають діти та підлітки. Кожні 30 років їх кількість подвоюється”
[2, 5].
У США на ожиріння страждає близько 20 % дітей від 5 до 12 років.
Українські фахівці також попереджають, що в останнє десятиліття кількість
повних дітей в Україні неухильно зростає. Надлишкова маса тіла несе реальні
загрози для здоров’я дітей. У сучасних підлітків розвиваються ускладнення, які
раніше були характерні для дорослого, а то і для людей перед пенсійного віку. У
підлітків на відміну від дорослого населення діабет типу 2 розвивається стрімко
і часто дає ускладнення. З боку серцево-судинної системи повному підлітку
загрожує артеріальна гіпертензія і ранній атеросклероз, інша група ускладнень –
бронхо-легеневі симптоми (апное, обструктивний синдром). Все частіше
реєструються серйозні ускладнення з боку нирок, опорно-рухової системи. За
різними даними до 80 % дітей та підлітків з надлишковою масою тіла мають
підвищений артеріальний тиск, 20 % – порушення толерантності до вуглеводів
(перед діабетичний стан), 20 % – жировий гепатит (хвороба печінки). Вчені
прогнозують “новому поколінню” тривалість життя не більше 50-55 років [2].
За даними А.В. Картелишева (2006), на прийом до лікаря поступає лише
5,5 % дітей з ожирінням І ступеня, тоді як серед таких дітей вони становлять не
менше 65 %. Основна кількість пацієнтів попадає на спостереження лише через
5-10 років з проявами надлишкової жирової маси тіла і навіть за таких випадків
батьки звертаються за лікарською допомогою не з приводу надлишкової маси
тіла у дітей, а з причин наявності у дітей жалоб, пов’язаних із симптомами
ускладненого перебігу захворювання [7].
Враховуючи вищевикладене, нами були поставлені мета і завдання:
дослідити показники індексу маси тіла у школярів І-IV класів міста Чернівців і
виявити розповсюдженість ожиріння у досліджуваних групах дітей з
подальшою розробкою можливих нормативів показників оцінки жирової маси.
Засоби та методи дослідження. Визначення індексу маси тіла
здійснювали за допомогою формули Кетле (співвідношення маси тіла та
довжини тіла у квадраті – кг/м2), яка отримала широке застосування як у
клінічній практиці, так і у фізичній культурі і спорті [6]. Відхилення маси тіла
від ідеального у школярів І-IV класів оцінювали за 5-бальною системою
(табл. 1, 2).
Таблиця 1
Оцінка маси тіла у дівчат
Бали
–2

–3

–4

5

+4

+3

+2

14,7
14,3
13,9
13,6
13,5
13,3
13,4
13,6
14,0

15,0
14,7
14,4
14,1
14,0
13,9
14,0
14,2
14,5

15,8
15,3
14,9
14,7
14,6
14,6
14,7
15,0
15,5

16,6
16,0
15,6
15,4
15,3
15,3
15,5
16,0
16,6

17,6
17,1
16,7
16,5
16,3
16,4
16,7
17,2
17,2

18,6
18,0
17,6
17,5
17,5
17,7
18,5
19,4
20,8

19,3
18,7
18,3
18,2
18,3
18,8
19,7
21,0
22,7

Вік
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.

14,3
14,6
15,0

15,0
15,3
15,6

15,9
16,2
16,7

17,1
17,8
18,3

18,0
19,0
19,8

21,8
23,0
23,7

24,2
25,7
26,8

Таблиця 2
Оцінка маси тіла у хлопчиків
Бали
–2

–3

–4

5

+4

+3

+2

14,6
14,4
14,0
13,8
13,7
13,6
13,6
13,7
14,0
14,3
14,6
15,1

15,4
15,0
14,6
14,4
14,2
14,0
14,0
14,1
14,3
14,6
15,0
15,5

16,1
15,7
15,3
15,0
14,9
14,7
14,7
14,9
15,1
15,5
16,0
16,5

17,2
16,5
16,0
15,8
15,5
15,4
15,5
15,7
16,0
16,6
17,2
17,8

18,5
17,6
17,0
16,6
16,3
16,3
16,5
17,0
17,6
18,4
19,2
20,0

19,4
18,4
17,8
17,5
17,3
17,4
17,7
18,4
19,3
20,3
21,3
22,3

19,9
19,0
18,4
18,1
18,0
18,1
18,9
19,7
20,9
22,2
23,5
24,5

Вік
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

+ 4 – не значне збільшення ваги
+ 3 – помірне збільшення ваги
+ 2 – виражене збільшення ваги
– 4 – незначне зменшення ваги
– 3 – помірне зменшення ваги
– 2 – виражене зменшення ваги
5 балів – точна відповідність ваги дитини її віку
Нормальний ІМТ у дітей менший, ніж у дорослих – від 15 до 18,5 у
залежності від віку. Це пов’язано з тим, що у дітей і дорослих відрізняються
пропорції тіла і відповідно співвідношення росту і ваги.
Нами було обстежено 485 школярів І-IV класів (302 хлопчика і 183
дівчинки).
Аналіз отриманих результатів. Аналіз середньостатистичних показників
ІМТ показав, що статеві відмінності проявляються в учнів третього класу (табл.
3). Причому значно більші показники ІМТ у хлопців. Так, у хлопців 3 класу ІМТ
становить17,4±0,3, а у дівчат – 16,7±0,3 Р<0,05. Використовуючи методику
оцінювання відхилення маси тіла від ідеального для дітей від 1 до 12 років за
п’ятибальною шкалою (табл. 1, 2), нами встановлено, що точна, або ідеальна
відповідність ваги дитини її зросту визначена у 96 дітей (36 дівчат і 60
хлопчиків) і становить 19,8% від загальної кількості обстежуваних. Показник із
незначним збільшенням визначено у 87 дітей (22 дівчат і 65 хлопців), що
становить 17,9%. Помірне збільшення ваги виявлено у 56 дітей (27 дівчат і 29
хлопців), що становить 11,5%. І значне збільшення ваги встановлено у 50 дітей
(13 дівчат і 37 хлопців), що відповідно становить 10,3% від загальної кількості
обстежених. Тобто цю групу дітей можна віднести до категорії “надлишкова
вага”.
Таблиця 3
Показники індексу маси тіла у школярів І-IV класів
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різної статі (М+/-m) “t”
Стать
Класи
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас

Хлопчики
15,3+/-0,2
16,5+/-0,3
17,4+/-0,3
17,4+/-0,4

n
302
103
74
78
47

Дівчата
15,7+/-0,3
16,1+/-0,3
16,7+/-0,3
18,0+/-0,6

n
183
53
37
61
32

t

P

2,33

0,05

Аналіз індивідуальних показників ІМТ за 5-бальною шкалою оцінювання у
школярів І-IV класів показав, що у 193 дітей спостерігається тенденція до
зменшення маси тіла, що становить відповідно 39,7% і 40,4% від загальної
кількості досліджуваних дітей І-IV класів. Таким чином, визначені нами
показники надлишкової ваги у 10,3% дітей (13 дівчат і 37 хлопчиків) і помірне
збільшення ваги у 29,5% дітей (27 дівчат і 29 хлопчиків) співпадають із даними
літератури про існування загрози ожиріння у дітей як одного з основних
чинників метаболічного синдрому [3]. Крім того, в умовах пубертата
перебудова центрів нейровегетативної і ендокринної регуляції, а також
виражена лабільність обмінних процесів може призвести до порушення
рівноваги й при перенапруженні механізмів адаптації розвивається прогресуюче
ожиріння з формуванням комплексу ускладнень [1].
Таким чином результати наших досліджень співпадають з даними
літератури про те, що ожиріння у дитячому віці, продовжує прогресувати в
більш старшому віці і є серйозним застереженням як для медичних фахівців, так
і для фахівців з фізичного виховання [2, 5].
Висновки. 1. Отримані нами результати аналізу показників ІМТ у
школярів І-IV класів, а також дані літератури, є переконливим підґрунтям того,
щоб рекомендувати фахівцям з фізичного виховання під час розподілу учнів на
медичні групи, окрім показників проби Руф’є враховувати показник індексу
маси тіла.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
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АНОТАЦІЇ

ПОКАЗНИКИ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА У ШКОЛЯРІВ I-IV КЛАСІВ МІСТА
ЧЕРНІВЦІВ
Петро Євстратов, Ярослав Зорій
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізовано показники індексу маси тіла у 485 школярів І-IV класів (302 хлопчики та
183 дівчинки) м. Чернівці. Встановлено, що надлишкова вага у 10,3% школярів І-IV класів, а у
39,7% спостерігається тенденція до збільшення ваги.
Ключові слова: індекс маси тіла, надлишкова вага, метаболічний синдром, статус
харчування, школярі.
ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У УЧАЩИХСЯ I-IVКЛАССОВ
ГОРОДА ЧЕРНОВЦЫ.
Петр Евстратов, Ярослав Зорий
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Сделан анализ показателей индекса массы тела у учащихся І-IV классов города
Черновцы. Показано, что в 10,3% учащихся І-IV классов избыточный вес, а у 39,7% –
выраженная тенденция к увеличению массы тела.
Ключевые слова: индекс массы тела, избыточный вес, метаболический синдром, статус
питания, школьники.
INDICATORS OF BODY MASS INDEX IN SCHOOLCHILDREN OF JUNIOR
CLASSES OF CHERNIVTSI.
Peter Yevstratov, Yaroslav Zorii
Chernivtsi National University, handicrafts
The analysis of indicators of body mass index in school of children in grades 1-4 of Chernivtsi
was made. It was found that 10,3% of pupils in grades 1-4 expressed overweight, while 39,7% of the
pupils have tendency to gain weight.
Key words: body mass index, overweight, obesity, younger and older pupils.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТОК ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОГО АКВАФІТНЕСУ
Наталія Зінченко
Івано-Франківський національний медичний університет
Постановка проблеми. Сучасна система вищої освіти характеризується
стрімким зростанням обсягу наукових знань – ущільненням і ускладненням
навчальних програм, а також винесенням багатьох тем навчальної програми на
самостійне опрацьовування. Тому такі завдання як формування гармонійно
розвиненої особистості та вдосконалення потреб у фізичному розвитку є
першочерговими у період їх навчання у ВНЗ.
Теоретичний аналіз науково-методичної літератури [2, 4, 7, 8, 10] показав,
що для отримання ефективних результатів у поліпшенні фізичної
підготовленості студентської молоді, потрібні принципово нові підходи, засоби
та технології, котрі мають відповідати індивідуальним особливостям студенток,
сприяти максимально ефективній реалізації їхніх інтересів, схильностей та
здатностей. Корекція фізичної підготовленості студенток у вузі має будуватися з
використанням різноманітних форм фізкультурно-оздоровчих занять з
урахуванням мотивації та рівня здоров’я.
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Таким чином, при роботі зі студентками актуальними є дослідження,
спрямовані на розвиток нетрадиційних для вузу, але досить популярними і
ефективними видами рухової активності, що застосовуються у практиці
оздоровчого тренування жінок. Найбільшу зацікавленість викликає заняття
аквафітнесом – що являє собою систему фізичних вправ вибіркової
спрямованості в умовах водного середовища, яке завдяки своїм властивостям
виконує роль природного багатофункціонального тренажера. Аквафітнес
поєднує елементи плавання, гімнастики, стретчинга, силових вправ і вправ на
розслаблення, які виконуються під музичний супровід [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні в системі фізичного
виховання вищої школи існує нагальна потреба у пошуку правильного та
науково обґрунтованого застосуванні привабливих для студенток видів фізичної
активності. Незважаючи на численні дані про позитивний вплив водного
середовища на організм (Ю. В. Давидов, 2005; Н. А. Казакова, 2008; Т. А. Кохан,
2001; Т. Г. Меньшуткіна, 2000; А. С. Третьяков, 2008; О. Ю. Фанігина, 2003;
Крістін Олександр, 2012 та ін.), до цього часу недостатньо розроблені питання
дозування та регламентації рухової активності на заняттях з аквафітнесу у
навчальному процесі з фізичного виховання студенток. У зв’язку з цим є
актуальним, питання удосконалення змісту фізичного виховання студенток і
найбільш ефективної методики його реалізації в період вузівської освіти.
Мета дослідження – обґрунтування експериментальної методики занять з
аквафітнесу та умов її ефективного застосування на заняттях з фізичного
виховання у студенток.
Об’єкт дослідження – фізичне виховання дівчат-студенток у ВНЗ.
Предмет дослідження – зміст, організація та методика проведення занять з
аквафітнесу на заняттях з фізичного виховання дівчат-студенток.
Завдання дослідження:
1. Вивчити особливості застосування оздоровчого аквафітнесу в процесі
фізичного виховання дівчат-студенток.
2. Розробити комплекс фізичних вправ з аквафітнесу й методику організації
занять зі студентками.
3. Оцінити ступінь ефективності методики занять аквафітнесом.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної та спеціальної
літератури, метод анкетування, педагогічні методи дослідження, методи
математичної статистики.
Організація дослідження. У педагогічному експерименті, що проводився
на базі кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського
національного медичного університету у період 2012-2013 н.р. брали участь 66
студенток першого курсу. Були сформовані дві групи студенток, однакових за
рівнем фізичного розвитку та фізичної підготовленості, одні з яких виявили
бажання займатись аквафітнесом, інші оздоровчою аеробікою. Студентки не
мали медичних протипоказань для занять фізичною культурою в повному обсязі
за запропонованими програмами. Заняття проводились двічі на тиждень по
60 хв. з вересня по травень.
Під час підготовки експерименту для дівчат експериментальної групи (ЕГ)
(n=34) була розроблена програма, яка включала три комплекси вправ з
поступовою інтенсифікацією навантажень: ввідний з пониженою інтенсивністю,
основний – з підвищеною та тренувальний – з високою інтенсивністю. Ввідний
комплекс вправ передбачав 4 тижні занять, направлених на прискорення
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адаптації у воді студенток, які не вміють плавати та застосовувалися вправи
низької інтенсивності та координаційної складності. Цей етап програми
передбачав навчання базовим рухам методики, правильному диханню під час
виконання вправ. На другому етапі програми (3 місяці) виконувався основний
комплекс з вправами середньої інтенсивності; завдяки чому підвищилася
координаційна складність рухів, закріпилися отримані знання та навички,
студентки навчилися контролювати свої рухи в умовах водного середовища.
Третій тренувальний комплекс вправ (4 місяці) виконувався зі збільшенням
рухової активності за рахунок підвищення моторної щільності заняття і
координаційної складності вправ. Переважно застосовувалися вправи високої
інтенсивності. Всі комплекси вправ у даній програмі проводилися з
використанням нових форм рухової активності в умовах водного середовища:
аквастретчінг (спеціалізованих вправи для розвитку гнучкості та збільшення
амплітуди рухів); акваджогінг (комплексу бігових локомоцій, які виконуються з
вибірковою амплітудою, швидкістю та інтенсивністю на різній глибині
басейну); акваданс (різноманітних елементів і комбінації складнокоординаційних танцювально-гімнастичних рухів); аквабілдінг, акваформінг
(вправ з арсеналу засобів атлетизму, каланетики з метою підвищення силових
можливостей локальних і регіональних м’язових груп) [1, 3]. З метою
збільшення навантаження, заняття проводилися на мілкій та глибокій воді, а
вправи основного та тренувального комплексів виконувались із використанням
різного інвентаря: плавальні рукавички, водні гантелі та нудлси. Всі комплекси
вправ у програмі виконувалися під музичний супровід в діапазоні від 128 –
150 уд.хв.
Заняття дівчат контрольної групи (n=32) проводились за програмою
оздоровчої аеробіки в спортивній залі. Побудова занять і навантаженнь, були
такими ж, як і в експериментальній групі (n=32).
На основі методу тестування проводилась реєстрація показників вихідного
рівня фізичного стану студенток контрольної та експериментальної груп,
етапний контроль, аналіз динаміки цих показників після закінчення занять (у
травні 2013 р.) та визначення контрольної оцінки фізичного стану дівчатстуденток у педагогічному експерименті.
За допомогою методу педагогічних спостережень у процесі реалізації
експерименту проводилися оцінки правильності виконання вправ та їх корекція.
Результати дослідження та їх обговорення. Серед студенток відзначався
підвищений інтерес до занять аквафітнесом. Водне середовище створює
оптимальні умови для виконання найскладніших різноманітних фізичних вправ.
Це пов’язано з тим, що маса тіла людини у воді становить приблизно десяту
частину звичайної. Як результат при виконанні вправ знижуються навантаження
на м’язи і суглоби, що практично виключає травми і розтягування [6, 7, 8].
Рухова активність, тих хто займається у водному середовищі сприяє
активізації обмінних процесів, удосконаленню систем терморегуляції,
зміцненню опорно-рухового апарату. Поліпшується діяльність кардіораспіраторної, нервової, травної систем, підвищується розумова працездатність,
формується ефект загартовування. Завдяки фізичним властивостям води рухи в
ній виконуються плавно, з більшою амплітудою. Зменшується вплив
навантажень на суглоби, додатковий опір рухам тіла вимагає великих м’язових
зусиль і більшої витрати калорій; поліпшення кровопостачання серця і м’язових
тканин зменшує стресовий вплив на м’яз серця і збільшуючи аеробні
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можливості організму, знижує ризик застою крові і покращує повернення
венозної крові в серце [5, 9].
Застосування розробленої програми занять аквафітнесом у процесі
фізичного виховання студенток, забезпечило приріст низку показників фізичного
розвитку. Порівняння кінцевих даних тестування свідчить, що за показниками
фізичного розвитку студентки ЕГ, окрім «довжини тіла», «ІМТ» та «обвід
грудної клітини на видиху», достовірно значимо (р<0,05) перевершили
студенток КГ (табл. 1). Так, в експериментальній групі особливо значні
показники зменшення величин маси тіла (на 10,46%), обвід стегон – 6%, живота
– на 7,18%, талії – на 6, 83%. Для оцінки показника маси тіла важливим
показником є масо-зростовий індекс – ІМТ, в якому вплив довжини тіла на
загальну масу тіла нівелюється. Його середньо-групове значення у
експериментальній групі на початку експерименту дорівнював 22,25±3,76 кг·м2,
індивідуальні величини були розташовані в діапазоні від 17,80 до 28,62 кг·м2.
Згідно з класифікаційною оцінкою, запропонованою ВООЗ, більша половина
студенток ЕГ (55,90 %) до експерименту мала нормальне значення ІМТ,
надлишкову масу тіла виявлено в 35,29 % осіб, страждали на ожиріння І ступеня
2,94 % дівчат, дефіцит маси тіла відмічено в 5,88 % обстежених. Після
експерименту різниця між показниками ІМТ в ЕГ змінились (p<0,05): нормальне
значення ІМТ мали вже 76,59%, надлишкову масу тіла було констатовано в
20,47 %, дефіцит маси тіла було відмічено у 2,94 % студенток.
Під час порівняння показників морфологічного статусу досліджуваних за
групами не було виявлено вірогідної різниці між показниками ІМТ (p>0,05).
Середнє значення даного показника студенток КГ дорівнювало 21,04 кгм-2,,
студенток ЕГ – 19,99 кгм-2.
Таблиця 1
x
Динаміка показників фізичного розвитку ( ± s) студенток контрольної
(КГ) та експериментальної (ЕГ) груп
Групи

Показники

КГ(n=32)
168,3±1,79
59,6±1,74
21,04±3,88
70,15±0,58
92,84±0,74
74,22±1,78
89,71±1,25
85,07±1,12

Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ІМТ, кгм2
Обвід талії, см
Обвід стегон, см
Обвід живота, см
Обвід грудної клітини (вдих), см
Обвід грудної клітини (видих), см

ЕГ(n=32)
167,9±2,14
56,4±1,09
19,99±4,12
69,66±0,87
90,42±0,41
71,85±1,56
93,07±0,98
84,50±1,06

Р
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05

Покращення антропометричних параметрів, на наш погляд, пояснюється
включенням в програму аквафітнесу спеціалізованих вправ аквастретчінгу та
аквадансу для розвитку гнучкості і збільшення амплітуди рухів та покращення
координаційних здібностей; аквабілдінгу та акваформінгу з метою підвищення
силових можливостей локальних і регіональних м’язових груп, які сприяють
зміцненню м’язів, зниженню зайвої ваги, розвитку гнучкість, коригування
викривлення хребта і покращення постави.
Слід зазначити, що під час порівняння підсумкового тестування рівня
рухової підготовленості встановлено значну перевагу в тестах студенток ЕГ над
КГ від р < 0,05 до р < 0,001 (рис. 1).
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Рис. 1. Показники фізичної підготовленості студенток
Висновки. У результаті експерименту показано позитивний ефект
використання засобів аквафітнесу для покращення фізичного стану студенток в
порівнянні із звичайним варіантом аеробіки. Можна обґрунтовано
стверджувати, що ці поліпшення в першу чергу обумовлені позитивним
впливом водного середовища в процесі рухової активності студенток. Системне
використання розробленої нами програми з аквафітнесу дозволило констатувати
у дівчат експериментальної групи більш високий приріст показників фізичного
розвитку та фізичної підготовленості порівняно з контрольною групою. На
підставі отриманих нами в експерименті та існуючих літературних даних можна
вважати, що використання аквафітнесу у фізичному вихованні вищої школи є
доцільним і є привабливим для студенток.
Перспективи подальших досліджень. На основі даних анкетування буде
розглянуто вплив занять аквафітнесом на психоемоційний стан та мотивацію
студенток до занять фізичною культурою.
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АНОТАЦІЇ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК
ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОГО АКВАФІТНЕСУ
Наталія Зінченко
Івано-Франківський національний медичний університет
У статті розкрито питання вдосконалення фізичного виховання студенток вузів
розробленою методикою занять аквафітнесом. На основі експериментальних та наявних
літературних даних розкривається позитивний вплив використання аквафітнесу у фізичному
вихованні студенток ВНЗ. Представлена динаміка показників фізичного розвитку та фізичної
підготовленості дівчат-студенток в процесі занять аквафітнесом.
Ключові слова: аквафітнес, фізичний розвиток, фізична підготовленість, студентки
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОК СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО АКВАФИТНЕССА
Наталия Зинченко
Ивано-Франковский национальный медицинский университет
В статье раскрыты вопросы совершенствования физического воспитания студенток
вузов разработанной методикой занятий аквафитнессом. На основе экспериментальных и
имеющихся литературных данных раскрывается положительное влияние использования
аквафитнесса в физическом воспитании студенток ВУЗов. Представлена динамика показателей
физического развития и физической подготовленности девушек-студенток в процессе занятий
аквафитнессом.
Ключевые слова: аквафитнесс, физическое развитие, физическая подготовленность,
студентки
IMPROVEMENT OF PROCESS OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS MEANS
WELLNESS AQUA-FITNESS
Natalya Zinchenko
National Medical University of Ivano-Frankivsk
The article disclosed the improvement of physical education of female-students of universities
by introduction the methodology of aquafitness lessons. Based on the available literature and
experimental data reveals a positive influence of aquafitness lessons using in physical education of
female-students of universities. Dynamics of physical development and physical preparedness of
female-students in the training process of aquafitness are presented.
Key words: aquafitness, physical development, physical preparedness, female-students.

ЗАСОБИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В СТУКТУРІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ТУРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Любомира Зінь1, Веронія Капаціла1, Мар’ян Пітин2
Львівський інститут економіки і туризму1
Львівський державний університет фізичної культури2
Постановка проблеми. Фізичне здоров’я є невід’ємною складовою
гармонійного розвитку молодої людини та запорукою майбутнього країни.
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Система спортивно-оздоровчих заходів у вищій школі має всі можливості для
сприяння розвитку у студентів цілого комплексу відповідних якостей.
Одним з напрямків, який впливає на стан здоров’я та має особливе
значення для людей молодого віку, є активний спосіб життя. Тому, заняття
фізичною культурою і спортом є умовою і невід’ємною частиною гармонійного і
повноцінного життя людини.
Досвід переконливо свідчить, що студенти, які займаються фізичною
культурою і спортом у більш повному обсязі засвоюють матеріал навчальної
програми, успішно складають екзаменаційні сесії. Що ж стосується
працездатності у фізично підготовлених осіб вона вища середніх показників, а
захворюваність, особливо простудного характеру, значно нижча [2; 10].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роль фізичного виховання у
становленні здоров’я нації вже давно розглядається у науково-методичній
літературі. Більшість досліджень [2; 3; 4; 9, 10] однозначно вказують та
обґрунтовують взаємозв’язок фізичної працездатності та розумової діяльності
студентів різних курсів та спеціальностей. Дослідженнями [4] вказано на
значний вплив занять на рівень формування професійних здібностей студентів,
збереження та підвищення рівня здоров’я.
Мета дослідження: обґрунтувати стратегію використання засобів
спортивного туризму в оздоровчій діяльності студентів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація
результатів педагогічного спостереження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміна освітнього значення
навчальних закладів різних рівнів акредитації безпосередньо позначається на
змістовному наповненні їх навчальних планів та програм. Створення
Львівського інституту економіки і туризму (ЛІЕТ) у 2004 році та перехід на
вищий рівень акредитації вказали на необхідність підвищення вимог до
навчально-методичного забезпечення різних дисциплін, що формують фахову
підготовленість випускника зазначеного вищого навчального закладу.
Безпосередніми кроками цього процесу у ЛІЕТ стали зміни форм і засобів,
структури та змісту навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (розпочата у
2004 р.). На сьогодні сформовано нову стратегію використання засобів
спортивного туризму в навчальній та оздоровчій діяльності студентів вищих
навчальних туристичного профілю.
Під час розгляду стратегії використання засобів туризму в оздоровчій
діяльності студентів ЛІЕТ необхідно звернути увагу на перші кроки. Це
приведення усього освітнього простору до вимог кредитно-модульної системи
навчання, станом на 2004 рік, відобразилося у кількісній та якісній змінах
навчальних програм, введенням окремих підрозділів – навчальних секцій [2; 3].
Наступними активними кроками варто вважати низку ухвал прийнятих
керівними органами інституту та зокрема Вченою радою стосовно необхідності
та напрямків реформування «Фізичного виховання» з урахуванням нових вимог
функціонування вузу.
Зокрема, ухвалою Вченої ради ЛІЕТ від 25.01.2006 року зазначено
необхідність профілізації підготовки діючих спеціалізації, докорінної зміни у
підходах викладання дисципліни «Фізичне виховання» шляхом гнучкого
реформування її змісту через включення до навчальних та робочих програм
тематики спортивного туризму, як профільної складової і дисципліни, і вього
процесу підготовки [6].
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У відповідності до неї зазнала змін назва навчальної дисципліни, яка
конкретизована як «Фізичне виховання та спортивний туризм» та відповідно її
структура та зміст.
Таким чином, у результаті вивчення дисципліни «Фізичне виховання та
спортивний туризм» студентам необхідно засвоїти знання щодо: алгоритму
підготовки маршрутів з активними формами пересування з пішохідного,
водного, спелео-, вело- та лижного туризму; законодавчих та програмнонормативних документів, що регламентують фізичну культуру, спортивний
туризм; засобів і методів підготовки і проведення туристичних, спортивних та
анімаційних заходів; основ здорового способу життя; основних понять та
термінів, що використовуються в фізичній культурі, спортивному туризму та
спортивно-ігровій анімації; сучасних підходів та програм реалізації фізичного
виховання та туризму; цільово-результативних аспектів міжнародного туризму
та ін.
Впродовж періоду навчання за програмою цієї навчальної дисципліни
виділено близько 340 години. З них до 70 годин виділено на лекційні заняття,
понад 230 припадає на проведення семінарських та практичних занять та ще 30
годин на самостійну роботу студентів. Ця дисципліна є присутньою у
навчальному навантаженні студентів впродовж семи семестрів (3,5 роки). За
результатами проходження дисципліни студенти мають шість проміжних
контролів (заліки) та підсумковий контроль (диференційований залік) на
четвертому році навчання.
Відзначимо, що робота адміністрації та науково-педагогічного колективу
мала низку послідовних кроків (починаючи з 2006 р.), що підтверджено
відповідними даними ухвал Вченої ради від 07.11.2007 р. та 01.10.2008 р. [6, 7].
Наступними кроками (2007−2009 навч. роки), що дозволили створити
якісні умови забезпечення оздоровчої діяльності студентів ЛІЕТ були введення
спортивного туризму разом із гірськими лижами та фітнес-аеробікою як
навчальних секцій. Це дозволило забезпечити урахування індивідуальних
потреб особистості студента при концентрації уваги на необхідності збереження
його здоров’я та розвитку профільних якостей.
У спортивно-оздоровчому туризмі ефективно реалізуються специфічні
функції фізичної культури: освітні, прикладні, спортивні, рекреаційні і
оздоровчо-реабілітаційні. Спортивно-оздоровчий туризм тривалий час
розглядається як засіб фізичного виховання студентської молоді. В межах
засобів туристичної діяльності реалізовуються напрями, естетичного, трудового,
морального і патріотичного виховання молоді.
Важливим моментом у реформуванні зазначеної навчальної дисципліни
стало рішення стосовно відмови від обов’язкового тестування рівня фізичної
підготовленості студентів, підтримане на державному рівні. Для ЛІЕТ це було
вирішено шляхом заміни застарілих та у значній мірі неадекватних
можливостям студентів нормативів фізичної підготовленості на контроль
професійно-прикладних вмінь та навичок, серед який першочергово
визначаються показники пов’язані із спортивним туризмом. Серед інших,
запропоновано визначати мінімальні рухові вміння з волейболу, баскетболу,
бадмінтону, футболу та ін., що є більш адекватним та мотиваційно
обґрунтованим для студентів.
Окремим розділом роботи та стратегічним напрямом розвитку навчальної
дисципліни виділено волонтерський рух у широкому розумінні специфіки цього
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виду діяльності. Починаючи з 2007 року й до сьогодні активно вводяться форми
роботи із реалізацією у спортивно-туристичному аспекті. Важливим є те, що
завдяки визначенню цього стратегічного напряму студентам ЛІЕТ вдалося взяти
участь у значній кількості заходів національного та міжнародного рівня, у тому
числі – забезпечення організації та проведення Чемпіонату Європи з футболу
(2012 р.). Ще однією суттєвою особливістю системи оздоровлення студентів, яка
реалізована у межах навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спортивний
туризм» виступає туристична анімація. Її впровадження у навчальний процес
відбулося з огляду на формування та розвиток анімації в соціокультурних
умовах України. Туристична анімація у повному обсязі реалізовується у
напрямах: раціонального використання вільного часу, проведення змістовного
дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним
середовищем, організація оздоровлення населення; забезпечення раціонального
використання та збереження туристичних ресурсів, становлення туризму як
високорентабельної галузі економіки України, створення ефективної системи
туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного
туризму; створення сприятливого для розвитку туризму податкового, валютного,
митного, прикордонного та інших видів контролю; запровадження пільгових
умов для організації туристичної та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків,
молоді, інвалідів та малозабезпечених верств населення та ін.[1; 9].
Це нововведення (2008-2009 навч. рік) також обґрунтоване положеннями
Закону України «Про туризм» (1995, доповнення 2003 року), де вказані основні
напрями державної політики в галузі туризму. Окрім цього, У науковометодичній літературі враховано об’єктивну необхідність розробки питань
анімації у туризмі, що пов’язано з рядом спрямованих досліджень: «Вступление
в анимацию гостеприимства» (2006, С.И. Байлик), «Анімація в туризмі» (2007,
С.М. Килимистого) та ін. Важливість впровадження анімації туризму у
навчальний процес вищих навчальних закладів обґрунтовували у своїх роботах
І. Бочан (2008), А. Мацелюх (2008) та ін.
Революційним варто вважати впровадження у навчально-вихований та
оздоровчий процес студентів засобів підводного плавання − дайвінгу. Аналіз
практики діяльності у даному сегменті вказав, що власне у ЛІЕТ вперше у
навчальний процес студентів включено теоретичну та практичну частини
вивчення системи рекреаційної, екстремально-спортивної діяльності з дайвінгу.
Окрім цього з 2004 року розроблено, обґрунтовано та апробовано понад
двадцяти різнопланових заходів, які можна систематизувати за напрямами та
характером Розглядаючи окремі з них, слід зауважити основні завдання, що
вирішуються з їх допомогою. (табл.).
Отриманий поштовх до ґрунтовного перегляду системо утворюючих
компонентів оздоровчої діяльності студентів ЛІЕТ та його реалізація дозволили
говорити про нову стратегію використання засобів спортивного туризму. Саме в
ній студенти в більшій мірі мають можливість пізнати специфіку різноманітних
виховних ситуацій, типових для майбутньої праці і подальшого життя.
Суттєвим доповненням до поза навчальних заходів є структуризований
лекційний матеріал.
Разом із тим, формування професійного рівня фахівця галузі туризм це
двохсторонній процес. Незважаючи на високий рівень навчально-методичного
забезпечення та його наукового підґрунтя, різноманітності засобів та методів
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формування компетентностей майбутніх фахівців провідна роль у цьому процесі
належить особистості студента.
Таблиця 1
Розподіл заходів проведених у рамках реформування навчальної дисципліни
«Фізичне виховання та спортивний туризм».
Характер
Традиційні

Нетрадиційні

Традиційні

Нетрадиційні

Традиційні

Нетрадиційні

Нетрадиційні

Традиційні
Нетрадиційні

Зміст
Тематичні заходи
Молодіжний фестиваль туристичної пісні «Бабине літо»
Туристичні мандрівка до Меморіалу січових стрільців, г. Маківка
Посвята першокурсників в туристи. Піший похід на Чортові скелі з
анімаційною програмою
Козацькі забави «Українському роду – нема переводу»
Олімпіада з туристичної анімації «Відкрий для себе туристичну
анімацію»
Анімаційна програма «Вертеп»
тематичні заходи навчально – практичного комплексу з фізичної
рекреації і спортивного туризму
Мандрівка до Страдських печер і Крехівського монастиря
Спортивні заходи
Чемпіонат Львівщини з водного туризму
Обласний зліт туристів «Львівська осінь»
Спартакіада серед студентів Львівського інституту економіки і туризму
з настільного тенісу, волейболу, гирьового спорту, армреслінгу,
бадмінтону та ін.
Фестиваль з екстремального туризму і відпочинку.
Спортивне свято «Студент Євро -2012» (на прикладі змагань з футболу)
Участь у фестивалі активного туризму та дозвілля «Манівці»
Оздоровчо-практичні заходи
Практичні заняття з гірськолижного спорту на базі «Буковель» (ІваноФранківська обл.)
Практичне заняття з боулінгу в клубі «Острава».
Практичні заняття з техніки катання на роликах і гірських лижах на базі
спортивної школи «Динамо» (м. Львів)
Тренувальний збір з водного туризму в с. Дубино, Сколівського р-ну,
Львівської обл.
Спелеопоходи в печери «Млинки», с. Залісся, Тернопільської обл.
Масові сходження на г.Говерла (2005р.) і г.Пікуй (2006р.)
Практичне заняття з техніки пішохідного туризму г. Драгобрат, ІваноФранківська обл.
Заходи з неповносправними особами
Сплав по р. Дністер
Оздоровчо-відпочинковий захід в м. Красностав (Польща)
Туристичні екскурсії вулицями м. Львова
Моніторинг доступності туристичних об’єктів
Волонтерські заходи
Допомога організаторам в проведенні різнопланових заходів в контексті
проведення міжнародних спортивних змагань
Організація і проведення навчальних семінарів по підготовці волонтерів
«Туризм для неповносправних»

Пропонований
період
проведення
вересень
жовтень
вересень
травень
квітень
грудень-січень
впродовж року
листопад
вересень
жовтень
впродовж року
квітень, вересень
згідно календаря
змагань
вересень, квітень
листопад, лютий
березень
жовтень, травень,
червень
червень
листопад, квітень
вересень, червень
травень
вересень, травень
квітень
впродовж року
впродовж року
впродовж року
листопад,
березень

Висновки. Метою реалізації структури та змісту навчальної дисципліни
«Фізичне виховання та спортивний туризм» у системі підготовки студентів
Львівського інституту економіки і туризму є сприяння зміцненню здоров'я
майбутніх фахівців; залучення студентів та вироблення у них потреби у
систематичних заняттях фізичною культурою і спортивним туризмом;
підвищення рівня фізичної підготовленості; сприяння розвитку фізичних
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якостей; набуття навиків в організації змістовного дозвілля та пропаганди
фізичної культури і туризму.
У спортивно-оздоровчому туризмі ефективно реалізуються специфічні
функції фізичної культури: освітні, прикладні, спортивні, рекреаційні і
оздоровчо-реабілітаційні. Спортивно-оздоровчий туризм вже тривалий час
розглядається як засіб фізичного виховання студентської молоді. В межах
засобів туристичної діяльності реалізовуються також напрями, естетичного,
трудового, морального і патріотичного виховання молоді.
Розроблено стратегію використання засобів спортивного туризму в
оздоровчій діяльності студентів ВНЗ туристичного профілю на прикладі
Львівського інституту економіки і туризму. Для зручності її реалізації у межах
фізичного виховання заходи розподілено на окремі групи: за змістом (тематичні,
спортивні, оздоровчо-практичні, волонтерські заходи та заходи з
неповносправними особами), характером (традиційні та нетрадиційні) та, з
досвіду реалізації, запропоновано орієнтовний період їх проведення у
навчальному році.
Перспективи подальших розвідок передбачають створення комплексної
системи фізичного виховання з використанням засобів спортивного туризму з
урахуванням усього чотирирічного періоду навчання студентської молоді.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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АНОТАЦІЇ

ЗАСОБИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В СТУКТУРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ ВНЗ ТУРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Любомира Зінь1, 1Веронія Капаціла, Марян Пітин2
Львівський інститут економіки і туризму1
Львівський державний університет фізичної культури2
Розроблено стратегію використання засобів спортивного туризму в оздоровчій
діяльності студентів ВНЗ туристичного профілю на прикладі Львівського інституту економіки
і туризму. Заходи розподілено на окремі групи: за змістом (тематичні, спортивні, оздоровчопрактичні, волонтерські заходи та заходи з неповносправними особами), характером
(традиційні та нетрадиційні) та, з досвіду реалізації, запропоновано орієнтовний період їх
проведення у навчальному році.
Ключові слова: стратегія, спортивного туризм, оздоровча діяльність.
СРЕДСТВА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В СТРУКТУРЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Любомира Зинь1, Верония Капацила1, Марьян Питын2
Львовский институт экономики и туризма1
Львовский государственный университет физической культуры2
Разработана стратегия использования средств спортивного туризма как в учебной так и
во внеучебной деятельности студентов вузов туристического профиля на примере Львовского
института экономики и туризма. Для удобства реализации в пределах дисциплины
«Физическое воспитание» средства разделены на отдельные группы: по содержанию
(тематические, спортивные, оздоровительно-практические, волонтерские мероприятия и
мероприятия с инвалидами лицами), характером (традиционные и нетрадиционные).
Предложено ориентировочный период распредиления их проведения в учебном году.
Ключевые слова: стратегия , спортивного туризм , оздоровительная деятельность.
MEANS OF SPORTS TOURISM IN PHYSICAL EDUCATION STRUCTURE
UNIVERSITY STUDENTS TOURIST PROFILE.
Lubomyr Zin, Veroniya Kapatsila, Maryan Pityn
Lviv Institute of Economics and Tourism
A strategy for the use of sports tourism in both training and in educational activities outside of
university students travel profile on the example of the Lviv Institute of Economy and Tourism is
created. For ease of implementation within the discipline "Physical Education", events are divided
into separate groups: by the content (theme, sports, recreational and practical, voluntary measures and
with disabled persons), character (traditional and alternative) and, on the experience of implementing
approximate time of their conduct in the school year are offered.
Key words: strategy, sports tourism, recreational activity.

ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА
ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ
Юрій Кан
Херсонський державний університет
Постановка проблеми. Ефективність і надійність розумової праці
школярів в більшості визначається належним рівнем розвитку в них
психофізіологічних функцій. Однією із необхідних форм підвищення розумової
працездатності в умовах значних навантажень сучасних школярів є заняття
фізичною культурою та спортом [1-4].
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Аналіз останніх публікацій та досліджень. З літературних джерел відомо,
що зв’язок розумового виховання з фізичним є багатосторонній. Як вважають
В.В.Курінна [3], А.В.Магльований [4], підвищення розумової працездатності
(РП) основане на вдосконаленні та підвищенні фізичного навантаження, що
проявляється
у
оптимізації
синхронізуючих
впливів
параметрів
електроенцефалограми [1].
На думку О.Т. Кузнєцової, О.С.Куца, 2005, цілеспрямоване виховання,
навчання та підвищення рухової активності сприяють вдосконаленню
соматичному і функціональному: у тих, хто навчаються зростають розумова та
фізична працездатність, підвищується успішність, рухова підготовленість,
синхронізація функцій в процесі навчальної діяльності, легше протікає
адаптація до навчального та фізичного навантаження [3]. З іншого боку, уроки
фізичного виховання у розкладі робочого дня школярів повинні виконувати
функцію активного відпочинку для профілактики розумової втоми
(М.М.Вербенко, І.О.Калиниченко, 2008)[1]. Ця наукова проблема стає особливо
актуальною і значимою для експериментальних шкіл, специфіка організації
навчально-виховного процесу яких, об’єктивно обумовлює посилення впливу на
організм дітей факторів шкільного середовища.
Робота виконана за планом науково-дослідної роботи Херсонського
державного університету.
Мета дослідження: оцінка впливу фізичних навантажень різної величини
під час занять фізичною культурою на показники розумової працездатності
школярів.
Методи, організація досліджень. Дослідження були проведені на 122
учнях ЗОШ № 52 м. Херсона у віці 13-14 років. Всіх обстежуваних було
розподілено на 4 групи: до І групи (30 осіб) увійшли учні, які відвідали урок
фізичної культури (УФК) загально-розвиваючого характеру з інтенсивністю
пульсу 130-140 уд./хв. – моторна щільність (МЩ) уроку становила 55-60%; до ІІ
групи (26 осіб), увійшли учні, які відвідали УФК спортивного характеру з
інтенсивністю пульсу 150-170 уд./хв. - МЩ становила 65-70%. До ІІІ групи
відносились школярі спеціальної медичної групи (СМГ) у кількості 32 особи,
котрі під час УФК знаходились весь час у спортивному залі, але фізичного
навантаження вони не отримували (були присутні). Контрольна група (КГ) була
створена з учнів, які знаходились у цей час у класі (34 особи).
РП вивчали за комплексом методик: вивчення обсягу короткочасної
пам’яті (КЧП); дослідження розумової працездатності за допомогою
коректурної таблиці в.я.анфімова (стійкість та продуктивність уваги); методика
“складання чисел із переключенням” (особливості мислення); дослідження
швидкості переробки зорової інформації(ШПІ) [5].
Результати дослідження та їх обговорення. Отримані результати
вказують на неоднозначний вплив занять фізичними вправами на показник РП
учнів, що залежить від характеру навантаження, МЩ та інтенсивності
навантаження під час уроку.
З даних таблиці 1. де представлені результати дослідження обсягу КЧП
видно, що у обстежуваних всіх груп середні статистичні показники мають не
однакові величини. На першому етапі (до УФК) у І групі показник КЧП в
середньому становив 5,72±0,27 ум.од., тоді як після уроку у цій групі дещо
кращий результат – 6,24±0,31 ум.од. Приріст у показниках становив 9,1%, але
статистична обробка отриманих результатів не дозволила нам спостерігати
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достовірні відмінності між показниками обсягу КЧП в учнів І групи до та після
УФК (t=1,27, р>0,05). У ІІ експериментальній групі, де УФК носив спортивний
характер ми спостерігаємо погіршення показника обсягу КЧП після уроку на
5,9% з 6,86±0,18 ум.од. до 6,45±0,19 ум.од., але різниця статистично не
достовірна. У наступних двох групах ми також спостерігаємо зниження обсягу
КЧП після уроку (Табл. 1.).
Таблиця 1.
Показники РП в учнів експериментальних груп
Групи
обстеження

Етапи

1 група
(загальнорозвиваючий
урок)

І

2 група
(спортивний
урок)

3 група
(спеціальна
медична група)

4 група
(знаходилися в
класі)

КЧП
(ум.од.)

ІІ
%
t
І
ІІ
%
t
І
ІІ
%
t
І
ІІ
%
t

5,72
±0,27
6,24
±0,31
+9,1%
1,27
6,86
±0,18
6,45
±0,19
-5,9%
1,64
5,88
±0,17
5,61
±0,22
-4,6%
0,63
6,41
±0,20
5,68
±0,19
-11,4%
2,7

Розумова працездатність
Стійкість
Прод.-ність
Мислення
уваги
уваги
(к-сть
(ум.од.)
(ум.од.)
додавань)
0,893
650,4
14,72
±0,008
±16,4
±0,16
0,915
666,1
15,57
±0,007
±14,9
±0,26
+2,5%
+2,4%
+5,8%
2,2
0,71
2,93
0,912
612,9
14,17
±0,007
±12,7
±0,21
0,924
641,0
14,02
±0,009
±11,2
±0,14
+1,3%
+4,9%
-1,1%
1,09
0,81
0,60
0,865
569,4
15,69
±0,007
±11,4
±0,14
0,882
550,4
14,8
±0,011
±13,8
±0,20
+2,0%
-3,3%
-5,1%
1,31
1,06
3,71
0,912
598,7
15,71
±0,007
±9,5
±0,17
0,836
564,3
14,50
±0,011
±10,2
±0,12
-8,3%
-5,7%
-7,7%
5,84
2,45
5,76

ШПІ
(біт/с)
1,34
±0,09
1,42
±0,07
+6,0%
0,73
1,38
±0,06
1,36
±0,07
-1,5%
0,22
1,44
±0,12
1,38
±0,08
-4,2%
0,42
1,41
±0,06
1,37
±0,08
-2,8%
0,4

Примітка: І – перед уроком; ІІ – після уроку
У групі учнів, що знаходилися у спортивному залі, але не виконували
фізичних вправ (СМГ) показник обсягу КЧП з 5,88±0,17 ум.од. знизився до
5,61±0,22 ум.од. на 4,6% (Табл. 1.).
Найбільший регрес у показниках обсягу КЧП до після уроку ми
спостерігаємо в учнів КГ, які займалися в цей час розумовою роботою.
Зниження спостерігалося на рівні 11,4% з 6,41±0,20 ум.од. до 5,68±0,19 ум.од.
при цьому статистична обробка результатів, яка здійснювалася за допомогою
критерію Стьюдента дозволила нам спостерігати достовірні різниці у
показниках обсягу КЧП до та після уроку у цій групі. Коефіцієнт достовірності
сягав t=2,7 при p<0,05 (Табл. 1.).
Достовірні відмінності між показниками обсягу КЧП перед УФК
спостерігаються в учнів ІІ групи відносно аналогічних показників учнів І та ІІІ
груп (t=3,56-4,08 при p<0,01), а також між показниками учнів ІІІ відносно КГ
(t=2,04 при p<0,05). Після уроку подібні різниці спостерігаються між
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показниками обсягу КЧП ІІ групи відносно показників ІІІ групи та КГ (t=2,873,0 при p<0,05).
РП ми також вивчали за допомогою методики В.Анфімова, яка дозволяє
визначити стійкість та продуктивність роботи.
Вже на першому етапі дослідження нами показано вищі показники
стійкості уваги у ІІ групі та КГ, продуктивності роботи у І групі. Після УФК
приріст у показниках стійкості уваги ми спостерігаємо у трьох груп (окрім КГ,
де спостерігався регрес показника), а приріст у показниках продуктивності
роботи у І та ІІ групах на певні величини. Найбільший приріст стійкості уваги
спостерігався у І групі, а продуктивності роботи – у ІІ групі обстеження.
Статистична обробка дозволила спостерігати достовірні відмінності між
показниками стійкості уваги в учнів ІІ та ІІІ груп (t=4,79 при p<0,01), ІІ та І груп
(t=2,80 при p<0,05), а також ІІІ групи та КГ (t=4,78 при p<0,01). На другому етапі
обстеження середньостатистичний показник стійкості уваги в учнів І групі
становив 0,915±0,007 ум.од. (приріст на 2,5%), в учнів ІІ групи - 0,924±0,007
ум.од. (приріст на 1,3%), в учнів ІІІ групи 0,882±0,011 ум.од. (приріст на 2,0%), а
в учнів КГ - 0,836±0,011 ум.од. (зниження на 8,3%) (Табл. 1.). При статистичній
обробці отриманих результатів стійкості уваги на другому етапі в групах
обстеження ми спостерігаємо достовірні відмінності між показниками всіх груп
(t=2,54-6,27 при p<0,05-0,001), окрім показників І та ІІ груп, де різниці
виявилися не достовірними (t=0,55 при p>0,01).
Ми також здійснили статистичну обробку отриманих результатів окремо у
групах обстеження між показниками стійкості уваги до та після УФК.
Достовірні відмінності спостерігаються лише між показниками стійкості уваги
до та після УФК в учнів І групи на рівні t=2,2 при p<0,05, та в учнів КГ на рівні
t=5,84 при p<0,001; між показниками стійкості уваги інших груп подібних
різниць ми не спостерігаємо (Табл. 1.).
Статистична обробка дозволила спостерігати достовірні відмінності між
показниками продуктивності роботи в учнів І та ІІІ груп (t=4,09 при p<0,01), І
групи та КГ (t=2,53 при p<0,05), а також ІІ та ІІІ груп (t=2,58 при p<0,05).
На другому етапі обстеження середньостатистичний показник
продуктивності роботи в учнів І групі становив 666,1±14,9 ум.од. (приріст на
2,4%), в учнів ІІ групи – 641,0±11,2 ум.од. (приріст на 4,9%), в учнів ІІІ групи
550,4±13,8 ум.од. (зниження на 3,3%), а в учнів КГ – 564,3±10,2 ум.од.
(зниження на 5,7%) (Табл. 1.). При статистичній обробці отриманих результатів
продуктивності роботи на другому етапі в групах обстеження ми спостерігаємо
достовірні відмінності між показниками всіх груп (t=4,67-5,71 при p<0,01-0,001),
окрім показників І та ІІ груп та ІІІ групи і КГ, де різниці виявилися не
достовірними (t=0,76-1,55 при p>0,01).
За показник РП ми також використали особливості мислительних процесів
в учнів. Мислення досліджували за допомогою методики «Додавання чисел з
переключенням». Чим більше учень здійснив додавань за 1 хвилину, тим вищий
рівень в нього РП. За результатами дослідження в цілому можна відмітити, що
після УФК покращення у показниках мислительних процесів спостерігається
лише у представників І групи, які на уроці займалися загально-розвиваючими
вправами. В учнів всіх інших груп показник мислення після уроку погіршився
на певні різниці. Отже можна стверджувати, що УФК загально-розвиваючого
характеру позитивно впливає на мислительні процеси і відповідно на РП.
Розглянемо детальніше отримані результати мислительних процесів в учнів. На
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першому етапі найкращим показником мислення характеризувалися учні КГ, а
на другом етапі – учні ІІ групи.
Достовірні відмінності спостерігаються між показниками мислення учнів І
груп з показниками всіх інших трьох груп (t=2,11-4,24 при p<0,05-0,01), другої
та третьої груп (t=5,42 при p<0,001), а також другої та четвертої груп (t=5,70 при
p<0,001).
Після УФК покращення у мислительних процесах спостерігалося в учнів І
групи на 5,8%, а в учнів трьох інших груп спостерігалося лише погіршення, а
саме: в учнів ІІ групи на 1,1%, в учнів ІІІ групи на 5,1%, а в учнів КГ на 7,7%)
(Табл. 1.)
Достовірні відмінності спостерігаються між показниками мислительних
процесів до та після УФК в учнів І групи на рівні t=2,93 при p<0,05, ІІІ групи на
рівні t=3,71 при p<0,01, КГ на рівні t=5,76 при p<0,001 (Табл. 1.).
Останнім методичним підходом у визначенні РП, для більш повної
картини, ми використали показник ШПІ, що визначався за допомогою
коректурної проби з кільцями Ландольта. Аналогічно з попередніми
дослідженнями ми визначали ШПІ двічі: до та після УФК. Як і в попередньому
випадку ми спостерігаємо покращення у показниках ШПІ після УФК лише в
учнів І групи, в учнів трьох інших груп після уроку відмічено певне погіршення
вивчаємого показника. Вцілому з отриманих результатів можна зробити наступні
припущення, що на покращення ШПІ позитивно впливають фізичні вправи
загально-розвиваючого характеру. Розглянемо детальніше статистичні дані ШПІ
учнів чотирьох груп до та після УФК.
Ми відмічаємо на початку УФК найнижчий показник ШПІ в учнів І групи,
а найвищий в учнів ІІІ групи. Після УФК найвищим виявився показник ШПІ в
учнів І групи, а найнижчим – в учнів ІІ групи.
При здійсненні статистичної обробки за допомогою критерію Стьюдента
ми не спостерігаємо достовірних відмінностей між показниками ШПІ на
початку УФК.
Після УФК середньостатистичний показник ШПІ в учнів І групі
покращився на 6,0%, а в учнів інших груп ми спостерігали певне зниження
ШПІ. Так, в учнів 2 групи зниження спостерігалося на рівні на 1,5%, в учнів ІІІ
групи - на 4,2%, а в учнів КГ – на 2,8% (Табл. 1). При статистичній обробці
отриманих результатів ШПІ на другому етапі в групах обстеження ми не
спостерігаємо достовірні відмінності між показниками всіх груп.
Було встановлено, що втома знижує ефективність діяльності учнів за
рахунок збільшення величини фізіологічних та психічних затрат, необхідних для
навчання шляхом порушення стійкості вегетативних функцій, послаблення
пам’яті та уваги, що призводить до зниження якості сприймання інформації.
Проте отримані результати не свідчать про небажане використання занять
фізичними вправами у режимі навчального дня для учнів - вони лише доводять
не раціональне використання уроків фізичної культури з високою інтенсивністю
фізичних навантажень в середині навчального дня, зважаючи на розвиток
гальмування умовно-рефлекторних реакцій діяльності школярів під впливом
інтенсивних фізичних навантажень.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Встановлено, що
фізичне навантаження, яке використовувалося у групі учнів під час загальнорозвиваючого УФК з МЩ 55-60% найбільш повно сприяє покращенню
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показників РП, порівняно з фізичними навантаження більшої (спортивний урок)
чи меншої МЩ (заняття в СМГ).
На другому етапі обстеження нами виявлено, покращення РП за всіма
показниками психофізіологічних функцій у І групі учнів (загально-розвиваючий
урок); покращення лише стійкості уваги та продуктивності роботи у ІІ групі
учнів (спортивний урок); покращення лише стійкості уваги учнів СМГ. В учнів,
які знаходилися на предметному уроці ми відмічаємо погіршення РП за всіма
показниками психофізіологічних функцій.
Подальші дослідження передбачається провести в поглибленому напрямку
з оцінкою функціонального стану систем організму.
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АНОТАЦІЇ

ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ
Юрій Кан
Херсонський державний університет
У статті представлені результат дослідження оцінки різного за характером фізичного
навантаження уроків фізичної культури на показники розумової працездатності учнів 13-14
років. З’ясовано особливість певного впливу на показники розумової працездатності учнів
після проведення уроків фізичної культури різної інтенсивності, та уроку в класі.
Ключові слова: урок фізичної культури, розумова працездатність, інтенсивність занять.
ФИЗИЧЕСКОЕ НАГРУЗКИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
Юрий Кан
Херсонский государственный университет
В статье представлены результаты исследования оценки различного по характеру
физической нагрузки уроков физической культуры на показатели умственной
работоспособности учащихся 13-14 лет. Выяснено особенность определенного влияния на
показатели умственной работоспособности учащихся после проведения уроков физической
культуры различной интенсивности , и урока в классе.
Ключевые слова: урок физической культуры, умственная работоспособность,
интенсивность занятий.
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EXERCISE STRESS OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS AND ITS IMPACT ON
MENTAL WORK CAPACITY OF SCHOOLCHILDREN
Yuriy Can
Kherson State University
The results of the research evaluation of all the nature of physical activity lessons of physical
training on indicators of mental capacity of students 13-14 years old. It was found feature some
influence on the performance of mental capacity of students after physical training lessons of different
intensity and lessons in the classroom.
Key words: lesson of physical culture, mental capacity, intensity of training.

АНАЛІЗ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ В УМОВАХ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Юлія Карбунарова
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. В даний час все
більше уваги приділяється фізичному вихованню осіб із особливими потребами,
у тому числі дітей із вадами слуху, адже фізичне виховання це не тільки засіб
зміцнення та оздоровлення організму, а і дієвий фактор корекції та компенсації
порушених функцій [1, 2, 7].
Педагогічні спостереження та експериментальні дослідження ряду авторів
(Байкіна Н. Г. 1992, Бабій І. М. 2002, Корольов С. А. 2004) дозволяють виділити
недостатній розвиток рухової сфери у дітей із вадами слуху, і як насідок, такі
діти відстають від своїх здорових однолітків на 1 – 3 роки за показниками
психофізичного розвитку (Шапоква Л. 2007) [3, 8]. Тому так важливо залучати
дітей з особливими потребами до рухової активності.
Проблему розвитку та корекції рухових та психічних якостей дітей
молодшого шкільного віку із вадами слуху розглядали у окремих дослідженнях
на прикладі засобів рухливих ігор, Гурінович Х. Є. (2007), Івахненко А. А.
(2011). Використання засобів артикуляційної та пальчикової гімнастики у
поєднанні з мовленнєвими і рухливими іграми подано у дослідженнях Крет Я.
В. (2000), соціальної реабілітації - у працях А. Карабанової , Н. Карабонова, Т.
Суворової, Т.Овчаренко (2008), та у роботі Федорчак С. М., Кожевнікової Л. К.
та Коржевського М. Ю. (2009). Позитивного впливу на рухову сферу дітей із
вадами слуху набуло поєднання рухливих ігор та різновидів гімнастики.
Діти даної категорії є схильними до частих простудних захворювань,
головокружіння, проблемами із серцево – судинною системою. Одним із
ефективних засобів корекції порушених функцій є плавання. Адже окрім
основної функції – пересування у водному середовищі, засоби плавання для
дітей із вадами слуху в значній мірі сприяють підвищенню рівня розвитку
фізичних якостей і оздоровлення організму в цілому [2, 5, 8].
Спеціалістами з адаптивної фізичної культури доведена висока
ефективність плавання як засобу компенсації та корекції порушених функцій
організму у роботі із дітьми молодшого шкільного віку із вадами слуху. У
дослідженнях
Погребного А. І. (2006), Чистової Н. А. Павлової Т.Н.,
Кузнецової О. А.(2011) показана висока ефективність застосування плавання з
метою покращення діяльності серцево – судинної, дихальної систем, а також
вестибулярного та опорно – рухового апаратів, а у працях Мосунова Д. Ф.,
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Кубасова А. В., Ковальової Л. Я. (2004) – у фізичному вихованні дітей, що
мають відхилення у стані психічного та фізичного здоров’я.
Аналізуючи у доступних джерелах інформації методики навчання
плаванню, ми виявили, що серед них були методики, які розроблялись з для
закладів реабілітації, ДЮСШ та спеціалізованих закладів освіти для дітей із
вадами слуху. Однак підходи до навчання плаванню у них різні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконується за темою Зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури та спорту на 2011-2015 рр., тема 1.4. «Теоретикометодичні засади розвитку спорту інвалідів» номер державної реєстрації 0111 U
006470.
Мета роботи – проаналізувати методики навчання плаванню дітей
молодшого шкільного віку у спеціалізованих закладах освіти.
Методи дослідження – аналіз, синтез та узагальнення науково –
методичної літератури.
Результати дослідження. Нами було проаналізовано, у доступних
джерелах інформації, авторські методики початкового навчання плаванню для
дітей із вадами слуху, що цілеспрямовано розроблялись для впровадження у
навчальний процес спеціалізованого закладу освіти.
Проаналізувавши кожну із методик, ми виявили, що усі автори
дотримувались загальноприйнятого алгоритму навчання плавання.
Так, методика Риженкова А. В. для навчання плаванню слабочуючих дітей
в умовах спеціалізованого навчального закладу, складається із 32 занять, які
розраховані на весь навчальний рік, тривалістю по 45 хвилин. На початку та у
кінці року автор радить проводити із дітьми даної категорії контрольні
випробування, які дадуть змогу оцінити їхній рівень швидкісно-силових,
силових якостей, а також спеціальну витривалість та гнучкість [4].
Для визначення рівня оволодіння плавальними рухами Риженков А. В.
рекомендує кожні п’ять занять проводити контрольні проливання наступних
відрізків: 5 м; 12,5 м; 25 м на грудях з використанням рухомої опори і без, та 5
м, 8 м, 12,5 м проливання на спині [4].
Дана методика початкового навчання плаванню дітей молодшого
шкільного віку в умовах навчального закладу складається із п’яти блоків вправ.
Це вправи на освоєння із водним середовищем (1 – 5 заняття). В нього входять
різновиди ходьби та бігу у воді, гребкові рухи рухами (з варіюванням темпу),
вивчення техніки дихання, пірнання, вправи на спливання, ковзання та стрибки.
Другий блок вправ – початкове навчання техніки плавання (6 – 10 заняття) де
діти удосконалювали техніку дихання, пірнання та ковзання, а також
приступають до вивчення техніки роботи рук та ніг під час плавання стилем
кроль на грудях та на спині з використанням рухомої опори та без неї. Третій
блок – вправи для вивчення техніки плавання стилем кроль на грудях (11 – 20
заняття), далі учні приступають до вивчення техніки плавання стилем кроль на
спині (21 – 25 заняття). Останній блок вправ автор присвячує розвитку
спеціальної витривалості, проведенню контрольних нормативів, удосконаленню
техніки стартів та прижків у воду. На це відводить автор методики 7 занять (26 –
32 заняття) [4].
Особливість цієї методики полягає у тому, що Риженков А. В. Пропонує
широко використовувати ігровий метод. Ігри на занятті не лише сприяють
кращому засвоєнню плавальних рухів, підвищенню рівня фізичних якостей, а і
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підвищують емоційний фон заняття. Також, слід наголосити, що процес
навчання плаванню побудований на індивідуальному та диференційованому
підході, з урахуванням рівня вади, супутніх захворювань та рівня фізичного
розвитку кожного учня. Варто звернути увагу на те, що автор рекомендує
першим вивчати плавання стилем кроль на грудях, адже дітям із вадами слуху
важче освоювати плавання стилем кроль на спині, що пов’язано із проблемою
просторової орієнтації, яка виникає під час виконання даної вправи у дітей цієї
категорії [4].
Методика початкового навчання плаванню слобочуючих дітей Смекалова
Я. А. розроблена на основі врахування діагнозу та рівня туговухості, супутніх
захворювань, а також особливостей фізичного розвитку та фізіологічної
адаптації [5].
Згідно методики Смекалова Я.О. у дітей з порушенням слуху попередня
підготовка до занять в басейні виключає імітаційні вправи, так як позитивного
переносу при подальшому навчанні ним не виявлено. Навчання диханню,
зануренню у воду, ковзанню проводиться в певній послідовності, комплексно
(на відміну від чуючих), що обумовлено особливостями патології,
дискомфортним станом у водному середовищі і порушенням функцій дихання
слабочуючих дітей. Ця методика складається із підготовчого епату, який
необхідний для формування дисциплінованості, навику працювати у групі, а
також цей етап включає у себе засоби, які будуть сприяти корекції фізичного
розвитку дітей даної категорії. Основний етап автор рекомендує починати з
третього класу, а відтак приступати до опанування вправ у водному середовищі.
Як і методика Риженкова А. В., вона розрахована на 32 години у продовж
навчального року. Для кращого засвоєння учнями навчального матеріалу
Смекалов Я. А. рекомендує широко застосовувати на заняттях з плавання
наочний матеріал, заздалегідь опрацьовані орієнтири та жестову мову, а також
чітку артикуляцію. Навчання плаванню автор також рекомендує проводити із
вивчення техніки плавання стилем кроль на грудях [5].
Спільна авторська методика початкового навчання плаванню глухих дітей
Фетісова А. М. та Лісіцина Е. П базується на попередньому визначенні
психічного та фізичного стану учнів, і склається із теоретичного, практичного та
контрольного розділів [6].
Теоретичний розділ включає в себе відомості про роль і значення плавання
в житті людини, вплив занять на організм дітей, правил безпеки в басейні і
відкритому водоймищі, правил поведінки у воді [6].
Практичний - спрямований на подолання страху великої води глухими
дітьми, підвищення загального рівня функціональних показників і фізичних
здібностей, необхідних для успішного освоєння рухових навичок у плаванні, і
навчання полегшеним способам плавання [6].
Для перевірки ефективності навчання автори рекомендують проводити
підсумкове тестування з метою визначення ступеня оволодіння плавальним
навиком (контрольний розділ) [6].
Ця методика розрахована на 15 занять, які проводяться один раз на
тиждень, у якості додаткових до занять фізичною культурою, тривалістю по 40
хвилин (підготовча частина на суші - 10 хв, основна частина у воді - 25 хв,
заключна - 3-5 хв) [6].
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Основними засобами є вправи: на розвиток фізичних якостей, на освоєння
з водою, вивчення техніки спливання, ковзання та навчання техніки плавальним
рухам [6].
Доступність пропонованого матеріалу автори рекомендують забезпечувати
поєднанням застосування наочних посібників та елементів ідеомоторного
тренування, додаткових орієнтирів, дактильної мови з виразною артикуляцією,
показувати вправу безпосередньо вчителем (тренером), що у поєднанні з
наочним матеріалом дозволить акцентувати увагу учнів на основних елементах
вправи і попереджати можливі помилки [6].
Для подолання дітьми страху перед водним середовищем автори
рекомендують тренеру перебувати разом із учнями у воді. Вправи на занурення
і лежання (такі, як "Поплавок", "Зірка" та ін) застосовувати з 7-го заняття з
використанням плавальних желетів. Ці вправи не дезорієнтують і не викликають
почуття страху у глухої дитини при виконанні занурень, що дозволяє успішно
засвоїти навчальний матеріал. Застосування ігрового методу в основній частині
заняття сприятиме зняттю психологічного бар'єру перед водним середовищем і
формуватиме тісний емоційний контакт дітей з викладачем [6].
Дж. Макміллар створив методику навчання плавання глухих дітей, яка
складається із трьох основних блоків навчання. В основу його методики
покладено метод «Halliwick», який базується на психологічних принципах та
включає в себе 6 основних пунктів:
1) позитив від занять у воді;
2) контакт між тренером та учнем (вони єдине ціле);
3) навчання відбувається повільно (коли учень ідеально засвоїть одну
вправу, тільки тоді можна переходити до іншої);
4) не використовувати допоміжних плавучих засобів;
5) навчання проводиться у групах, щоразу залучати нових інструкторів для
допомоги;
6) використовувати імена, щоб підкреслити рівність усіх, хто присутній у
воді (орієнтація на радість і задоволення від занять).
Розвиток цих пунктів в методиці Дж. Макміллара ми спостерігаємо через
три основні фази, у які Макміллар реалізував за допомогою вправ у воді. Це:
психічний розвиток, рівновага та рух [9].
Завданням на початковому етапі (фаза психічного розвитку) є ознайомити
учнів із водою, та використовувати вправи, які будуть сприяти подоланню
страху води та адаптації до водного середовища [9].
Навчання простих плавальних рухів (виконання вдиху, видиху під воду,
рухи руками і ногами, ковзання, стрибки) відбувається у другій фазі (рівновага)
[9].
Поєднання попередньо вивченого (плавання у повній координації)
реалізовується у третій фазі – рух [9].
В основу цієї методику покладено ігровий метод, адже гра є засобом , який
встановлює контакт між дітьми та між дитиною і тренером. Тривалість уроку,
Дж. Макміллар не визначає, адже вона є умовною і може змінюватися від різних
обставин (самопочуття учнів, їхнього фізичного розвитку температура води,
повітря, тощо) [9].
Висновки. Проаналізувавши авторські методики початкового навчання
плаванню дітей із вадами слуху, які входять у навчальний процес
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спеціалізованого навчального закладу, ми виявили, що усі автори при складанні
методик, дотримуються загально прийнятого алгоритму навчання плаванню.
Методики розраховані на 15 та 32 заняття, і базуються на
диференційованому підході до вибору плавальних засобів з урахуванням
особливостей вади. Навчальний матеріал складається із блоків вправ, які
логічно та гармоній доповнюють один одного. Усі автори у роботі з дітьми з
вадами слуху рекомендують використовувати ігри у воді, доступність
навчального матеріалу забезпечувати через використання наочних засобів,
заздалегідь опрацьованої жестової мови та чіткої артикуляції. Згідно методик
Риженкова А. В. та Смекалова Я. А. навчання плаванню дітей із вадами слуху
слід починати із вивчення техніки плавання стилем кроль на грудях.
Риженков А. В. і Фетісов А. М. та Лісіцин Е. П. на заняттях з плавання
рекомендують використовувати допоміжні засоби (плавальні дошки та желети),
у той час як Дж. Макміллар та Смекалов Я. А. навчання плаванню радять
проводити без допоміжних засобів.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ЛІТЕРАТУРА
Артамонова Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура :
учеб. пособие для вузов / Л. Л. Артамонова., О. П. Панфилов, В. В. Борисова. −
М. : Владос-Пресс, 2010. – 389с.− ISBN 978-5-305-00242-3.
Булгакова Н. Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учеб. пособ.
для студ. / Н. Ж. Булгакова. − М. : Академия, 2005. − 429 с.
Погребной А. И. Плавание в системе физической и психической реабилитации
детей с дефектами в развитии [Электронный ресурс] / А. И. Погребной. – Режим
доступа :http://www.-lib.sportedu.ru (дата обращения: 12. 03. 2012).
Рыженков А. В. Применение экспериментальной методики начального обучения
плаванию слабослышащих детей в возрасте 8 − 9 лет [Электронный ресурс] / А.
В. Рыженков. − Режим доступа :www. kamgifk.ru (дата обращения: 11. 01. 2012).
Смекалов Я. А. Начальное обучение плаванию слабослышащих детей младшего
школьного возраста [Электронный ресурс] / Я. А. Смекалов. − Режим доступа :
http: // www. dissercat.com (дата обращения: 12. 01. 2012).
Фетисов А. М Подготовка специалистов по адаптивной физической культуре к
проведению занятий по плаванню с глухими детьми 6 − 7 лет / Фетисов
Александр // Вестник Тамбовского университета. − 2012. − № 1. − С. 198 – 202.
Чистова Н.А. Некоторые особенности физической реабилитации детей с
нарушениями слуха средствами плавания [Электронный ресурс] / Чистова Н. А.,
Павлова Т. Н., Кузнецова Е. А.− Режим доступа : http:// www. Sportmedecine.com
(дата обращения 4. 01. 2012).
Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры: учеб.пособ.
/ Л. В. Шапкова. − М. : Советский спорт, 2003. − 446 с. − ISBN 5 – 85009 – 743 –
0.
Nauka pywania dzieci niesyszcych[electronic resource] .─ tryb dostępu:
http://www.rumia.edu.pl/sp10/dyplomowa.html (termin stosowania 13.11. 2013).
АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
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Юлія Карбунарова
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В статті наведено аналіз методик навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку,
які входять у навчальний процес спеціалізованих закладів освіти.
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ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ІФК ДО ВИКЛАДАННЯ
ТАНЦЮВАЛЬНИХ ВПРАВ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Вікторія Кізім
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайло
Коцюбинського
Постановка проблеми. Сьогодення вимагає від вищих навчальних
закладів підготовки спеціалістів, здатних виконувати професійні функції на
високому рівні, конкурентоспроможних у складних ринкових відносинах. Саме
тому система вищої педагогічної освіти України потребує адаптації до вимог
Болонського процесу та вимагає пошуку нових педагогічно доцільних форм і
методів підготовки майбутніх учителів. Особливої уваги, на нашу думку,
заслуговує підготовка учителів фізичної культури, які мають стати носіями ідей
естетичного виховання, здорового способу життя, формування міцного тіла та
духу школярів [3,5].
Проблема реформування підготовки сучасного педагога фізичної культури
зосереджена на формуванні професійно значущих якостей випускників, на
взаємозв’язок теоретичної і практичної підготовки.
Зауважимо, що підготовка сучасних фахівців фізичної культури передбачає
формування міцної теоретичної бази знань, широкого спектру практичних умінь
та навичок, необхідних у майбутній професії. У зв’язку з цим актуальною стає
проблема вдосконалення фізичного виховання учнівської та студентської молоді
в контексті їх професійної готовності до майбутньої трудової діяльності
[1,2,4,6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Готовність людини до
діяльності стала об’єктом дослідження наприкінці XIX століття. Результати
аналізу наукових досліджень свідчать, що існують різні підходи до визначення
поняття «готовність». Найчастіше термін «готовність» тлумачать, як певну
здатність до здійснення діяльності.
Деякі науковці стверджують, що «готовність» виступає, як результат
професійно-педагогічної підготовки (С. Литвиненко), як умова та регулятор
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успішної професійної діяльності (І. Гавриш), що включає не лише професійні
знання, уміння і навички, а й певні особистісні риси, як забезпечують успішне
виконання професійних функцій (Л. Кондрашова). Будучи інтегративноособистісною якістю майбутнього вчителя фізичної культури, «готовність»
передбачає існування в єдності і взаємозв’язку мотиваційних, когнітивних,
рефлексивних і практичних компонентів. У дійсності всі компоненти готовності
тісно пов’язані між собою й утворюють єдину динамічну цілісність.
Подальший розвиток проблема готовності набула у працях М.Дьяченко,
К.Платонова, О.Ярошенко та інших.
Виходячи з вищесказаного поняття готовності вчителя фізичної культури і
спорту до педагогічної діяльності в контексті досліджуваної нами проблеми, ми
розуміємо її як теоретичну і практичну готовність вчителя вирішувати
професійні завдання методами педагогічної творчості.
Аналіз сучасних навчальних планів інститутів фізичної культури показує,
що серед спеціально-методичних дисциплін важливе місце займає викладання
«Ритміки і хореографії», дисципліни, спрямованої на виховання естетики рухів
майбутнього педагога та підготовку його до різних видів навчально-виховної
роботи в школі.
Дослідженню особливостей проведення занять з ритміки та хореографії
присвячено праці, Т.Т. Ротерс, О.О. Таранцева, Т.С. Лисицької, В.В. Матова та
інших. Але дослідники не ставили завдання проаналізувати рівень готовності
майбутніх спеціалістів фізичної культури з ритміки і хореографії.
Недостатня розробленість в теорії та практиці професійної підготовки
майбутніх спеціалістів фізичної культури зумовили вибір теми дослідження.
Метою дослідження стало вивчення проблем підготовки майбутніх
учителів фізичної культури з ритміки і хореографії.
Основні завдання дослідження: 1. Проаналізувати науково-педагогічну
літературу, щодо особливостей підготовки майбутніх спеціалістів в сфері
фізичної культури і спорту з ритміки і хореографії.
2. Провести анкетування студентів інституту фізичного виховання і спорту
і виявити рівень теоретичних знань і практичних умінь і навичок з ритміки і
хореографії.
3. Провести експертну оцінку рівня підготовки студентів під час здачі
кредитно-модульних завдань з різноманітних танцювальних кроків.
Як показує досвід, студенти під час вивчення дисципліни «Ритміка і
хореографія» здобувають систему теоретичних знань, практичних умінь та
навичок, необхідних для успішного проведення уроків фізичної культури в
школі з музичним супроводом, а також позакласних та позашкільних заходів.
Вони також беруть активну участь у творчому житті інституту, виступають з
танцювальними композиціями, вивченими у ході занять на святкових заходах
загально університетського, міського та обласного масштабу.
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань
використовувались такі методи: огляд літературних джерел, анкетування,
методи математичної статистики.
Анкетування здійснювалося з метою оцінки знань танцювально-ритмічних
вправ на музичні розміри: 2/4 – полька, українські рухи; 3/4 – вальс; 4/4 –
ритмічна гімнастика.
Анкетування включало питання самооцінки знань і вмінь, а також
передбачало і експертне оцінювання рівня практичних навичок з даних
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танцювально-ритмічних вправ ведучими викладачами дисципліни ритміка і
хореографія. В дослідженні було обстежено 119 студентів першого курсу
інституту фізичного виховання і спорту за спеціальностями «Фізичне
виховання», «Спорт», «Здоров’я людини». З них 93 особи чоловічої і 26 жіночої
статей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Анкетування самооцінки
знань і вмінь студентів танцювальних кроків (польки) на музичний розмір 2/4
виявив, що найкраще студенти володіють приставним кроком і це становить –
79%. Високий показник володіння приставним кроком пов’язаний з тим, що він
використовується в розділі гімнастика і є основним кроком пересування в
ігрових видах спорту. Кроком польки володіють 69,1% респондентів,
перемінним кроком – 65,1% і кроком галоп – 62,4 %.
Високі показники зазначених танцювальних кроків є природніми
основними рухами з якими зустрічаються студенти в своїх видах спорту.
Особливо це стосується перемінного і кроку галоп.
Кожен жанр хореографічного мистецтва надає свої можливості пізнання
навколишнього світу, людини і людських взаємин. Основою основ вивчення
хореографічного мистецтва є народний танець з його століттями вивіреної
методикою і культурою народу. Народний танець виховує навик правильної
постави, гармонійно розвиваючи все тіло, розкріпачує рух. Включення
українських рухів в урок сприяє вихованню опорно-рухового апарату,
врівноважуючи право-і-лівосторонній розвиток всіх м’язів корпусу і кінцівок,
розвитку складної координації рухів, розширення рухового діапазону,
тренуванні дихальної та серцево-судинної системи, підвищуючи тим самим
життєву активність організму дитини.
На жаль, отриманні результати анкетування дозволили виявити, що знання
та уміння з українських танцювальних кроків не перевищують 25%. Самий
високий показник був виявлено з танцювального кроку «колупалочка з
потрійним притупом», що складає 24,6 %, та «бігунець» 24,7%. Це пояснюється
тим, що цих два танцювальних кроки за своєю технікою виконання дуже схожі.
Також високий результат респонденти показали з танцювальній вправи
«присядка» – 23,1%. Такі танцювальні кроки, як «вірьовочка» та «увіванець»
отримали відповідно 17,7% та 16,2%. Самі низькі показники були отриманні в
досить складному танцювальному кроці «голубці» - 14,0% та «тинок» - 10,1%.
За програмою ритміки і хореографії певна кількість годин відводиться
танцювальним крокам на музичний розмір 3/4 - це різновиди кроків вальсу та
полонезу. Респонденти оцінювали танцювальні кроки, а саме, «балансе»;
«вальсовий крок вправо», «вліво»; «вальсовий крок вперед, назад»; вальс
(обертання самостійно) і «вальс» - в парі, складність виконання якого не тільки
у спроможності відтворити особисті вміння та навички, а і скоординувати свої
рухи з партнером.
Не зважаючи на складність виконання вальсових рухів студенти показали
досить високі результати, це пов’язано з тим, що студенти вже знайомі і
використовували ці танцювальні кроки(на випускних вечорах). Самий високий
відсоток респонденти показали під час виконання вправи «балансе» вправо і
вліво – 76,9%, «вальсовий крок вперед і назад» склав – 73,5 %. Треба
зауважити, що ці два кроки дуже схожі за технікою виконання. Це пов’язано з
позитивним переносом цього кроку. «Вальс» - обертання самостійно складний
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у виконанні тому що, він пов’язаний з часово-просторовим відчуттям і він склав
– 68,2 %. «Вальс» в парі респонденти показали – 66,3%.
Таблиця 1
Показники оцінки знань та вмінь танцювальних кроків студентами
інституту фізичного виховання і спорту (%)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.

Танцювальні кроки

Стать

Знаю,
вмію

Не
знаю,
не
вмію

Не
визначи
вся

Танцювальні кроки польки
Хлопці
58,0
16,4
25,6
Дівчата
100
Перемінний крок
Хлопці
68,7
26,9
4,4
Дівчата
61,5
15,4
23,1
Крок галопу
Хлопці
47,8
44,8
7,4
Дівчата
63,4
34,6
2
Крок польки
Хлопці
61,2
35,8
3
Дівчата
76,9
23,1
Танцювальні кроки українського танцю «Гопак»
Колупалочка з потрійним
Хлопці
29,9
59,7
10,4
притупом
Дівчата
19,2
61,5
19,3
Тинок
Хлопці
16,4
68,7
14,9
Дівчата
3,8
73,1
23,1
Увіванець
Хлопці
20,9
64,2
14,9
Дівчата
11,5
63,4
25,1
Вірьовочка
Хлопці
23,9
61,2
14,9
Дівчата
11,5
73,1
15,4
Бігунець
Хлопці
22,4
53,7
23,9
Дівчата
26,9
69,2
3,9
Голубці
Хлопці
16,4
61,2
22,4
Дівчата
11,5
73,1
15,4
Присядка
Хлопці
26,9
52,2
20,9
Дівчата
19,2
69,2
11,6
Танцювальні кроки вальса
Балансе (вальсовий крок
Хлопці
73,1
14,9
12
вліво, вправо)
Дівчата
80,6
7,7
11,7
Вальсовий крок вперед,
Хлопці
70,1
17,9
12
назад
Дівчата
76,9
11,5
11,6
Вальс (обертання
Хлопці
67,2
20,9
11,9
самостійно)
Дівчата
69,2
18,2
12,6
Вальс в парі
Хлопці
67,2
16,4
16,4
Дівчата
65,4
18,2
16,4
Комплекс ритмічної гімнастики
Ритмічна гімнастика
Хлопці
41,8
40,3
17,9
Дівчата
50
26,9
23,1
Приставні кроки
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Загальна
оцінка
виконан
ня
танцюва
льних
кроків

Ранг

79,0

1

65,1

7

62,4

8

69,1

4

24,6

11

10,1

16

16,2

14

17,7

13

24,7

10

14,0

15

23,1

12

76,9

2

73,5

3

68,2

5

66,3

6

45,9

9
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Таблиця 2
Експертна оцінка знань та вмінь танцювальних кроків студентами
інституту фізичного виховання і спорту (%)
№
п\п

1.
2.
3.
4.

Танцювальні
кроки
Полька
м/р - 2/4
Українські
рухи
м/р - 2/4
Вальс
м/р - 3/4
Ритмічна
гімнастика
м/р - 4/4

Стать

Загальна
кількість
респонде
нтів

Показник оцінки
виконання
танцювальних кроків
(%)

Хлопці
Дівчата
Хлопці

93
26
89

51,7
74,2
13,3

Дівчата

22

18,5

Хлопці
Дівчата
Хлопці

90
24
92

41,5
74,2
46,2

Дівчата

25

61,1

Загальна
оцінка
виконання
танцюваль
них кроків
( %)

Ранг

62,95

1

15,9

4

57,9

2

53,7

3

Для визначення об’єктивного оцінювання виконання та володіння
танцювальними кроками студентами, було створено експертну групу, в яку
входили ведучі викладачі дисципліни «Ритміка і хореографія», за допомогою
яких було визначено рівень володіння танцювальними кроками студентів
інституту фізичного виховання і спорту( за п’ятибальною шкалою). Самий
високий показник рівня володіння танцювальними кроками показали хлопці і
дівчата в танці «Шкільна полька» - 62,95%. Другий за рангом володіння
танцювальними кроками є «Вальс» – 57,9%. Третій за рангом, а це складає - 53,7
% показали рівень володіння танцювальними рухами з «Ритмічної гімнастики».
І, на жаль, найгірший показник отримано з українського танцю «Гопак» - 31,8%.
Оцінювання володіння танцювальними рухами в показниках студентів і в
показниках експертів виявило об’єктивне співпадання по танцювальним крокам
«полька», відповідно 68,9% - 62,95%, та українські кроки, відповідно 18,6% 15,9% ( музичний розмір 2\4).
По танцювальним крокам «Вальс» експертна оцінка нижче за самооцінку
респондентів і відповідно складає 57,9% та 71,2% . А по ритмічній гімнастиці
самооцінка респондентів нижча за експертну оцінку. Так, студенти показали 45, 9% експерти оцінили цей вид танцювальної діяльності відповідно - 53,7%.
Висновки
Вивчення стану досліджуваної проблеми на практиці та сучасних
концепцій професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури дало
змогу виявити рівень формування танцювально-хореографічних знань та умінь
студентів інституту фізичної культури і спорту.
Комплексна професійна підготовка майбутніх учителів передбачає не лише
формування спеціальних знань, практичних умінь та навичок в роботі, але й
створює можливості для подальшого засвоєння та удосконалення ними
технічної та виконавської майстерності, розвитку загально-педагогічних і
професійно-практичних здібностей, без яких неможлива майбутня педагогічна
діяльність.
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АНОТАЦІЇ

ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ІФК ДО ВИКЛАДАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ВПРАВ
В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Вікторія Кізім
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайло Коцюбинського
Здійснено змістовий аналіз поняття «готовність» у системі професійної підготовки
майбутніх вчителів. Виявлено проблеми готовності студентів до викладання ритміки і
хореографії в навчальних закладах.
Ключові слова: готовність, фахівці, ритміка і хореографія, танцювальні кроки на м/р
2/4, 3/4, 4/4.
ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ИФК К ПРЕПОДАВАНИЮ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виктория Кизим
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Осуществлен
содержательный
анализ
понятия
«готовность»
в
системе
профессиональной подготовки будущих учителей. Выявлены проблемы готовности студентов
к преподаванию ритмики и хореографии в учебных заведениях.
Ключевые слова: готовность, специалисты, ритмика и хореография, танцевальные шаги
на м / р 2/4, 3/4, 4/4.
THE READINESS OF STUDENTS OF IPT TO TEACHING RHYTHM AND
CHOREOGRAPHY IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITIES
Victoria Kizim
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubyns'kogo
Done substantial analysis of the concept "ready" in the system of training of future teachers.
The problems of readiness of students to teaching rhythm and choreography in schools.
Key words: readiness , specialists , rhythm and choreography , dance steps to m/d 2/4 , 3/4, 4
/4.
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
СТУДЕНТІВ РІЗНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП В КОНТЕКСТІ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ
ФІЗИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ
Кізло Т.В., Телятник В.М.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Збереження та зміцнення здоров'я студентів є
провідною цінністю і обов'язковою умовою для розкриття потенціалу
особистості. Значне погіршення показників здоров'я студентів зумовлене
підвищеною психічною напруженістю, викликаною соціально-економічними
умовами в країні і відсутністю культури здорового способу життя. Випускники
ВУЗів повинні володіти високим рівнем загально-професійної підготовки до
самостійного життя, мати високий рівень психічної підготовленості, що є
найважливішою складовою розвитку суспільства і держави.
Серед основних стресогенних факторів, що впливають на психічне здоров'я
студентів, можна назвати: фізичні та психічні перевантаження, що перевищують
допустимі фізіологічними нормами рівні; нефізіологічний ритм навчання;
зіткнення з негативними явищами життя, такими як факти конфліктів і т. д.
У стані стресу можуть виникнути різні фізіологічні та психологічні
симптоми: відчуття невпевненості в собі, небажання спілкуватися з людьми,
втома і розлади сну, перепади настрою, дратівливість, втрата самоконтролю,
занепокоєння, тривожні думки.
Тому студент повинен бути психологічно підготовленим до успішної
роботи в різних за складністю ситуаціях, працювати над своїм розумовим та
фізичним розвитком, мати знання та навички саморегуляції свого емоційного
стану. В системі психофізичної підготовки основна увага має бути зосереджена
на аналізі конкретних конфліктних ситуацій, з якими зустрічалися або можуть
зіткнутися студенти.
Протилежність психічному здоров'ю – психічні відхилення, психічні
розлади та психічні захворювання .
Методологічний
підхід,
який
використовується
при
вивченні
закономірностей збереження і зміцнення психічного здоров'я студентів, дає
суттєві успіхи в теоретичному і практичному вирішенні цих питань. Це
висловлювання базується на основі дослідження функціональних систем,
інтегративного підходу і знаннях про людину, її здоров'я, єдність духовного,
психічного і тілесного.
Психічне здоров'я студентів – інтегральна характеристика повноцінності
функціонування психічної сфери індивіда, систем організму (нервової, м'язової,
серцево-судинної, дихальної, ендокринної та ін), що регулюють психічну сферу
індивіда. Психічне здоров'я розглядається як стан душевного благополуччя, що
характеризується відсутністю хворобливих психічних явищ, відхилень і
забезпечує адекватну умовам навколишнього середовища реакцію психічних
станів, поведінки й діяльності, активність механізмів саморегуляції, стійкість до
несприятливих факторів середовища.
Ознаки характеристик психічного здоров'я включають: високу психічну
працездатність; адаптацію до змінних умов соціуму; відсутність психічних
розладів, захворювань; стан душевного благополуччя; адекватну і гармонійну
взаємодію психічної сфери функціонування систем організму, що дозволяють
людині бути адекватною і успішно адаптуватися до середовища, розуміючи
свою соціальну, біологічну і смислову детермінованість.
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Комплекс характеристик системи цінностей, установок і мотивів поведінки
індивіда в суспільстві характеризується зрілістю, збереженням і активністю
механізмів особистої саморегуляції, резистентності організму як стійкості до дії
різних факторів, відновлених психічних процесів після іспитів, напружених
тренувань і особливо змагань.
Психолого-педагогічною проблемою спрямованості впливу на зміцнення і
збереження психічного здоров'я студентів є ціннісний потенціал фізичної
активності у формуванні особистості в умовах ВУЗу і полягає в можливості
впливу в процесі занять фізичною культурою і спортом на особистісні якості
студентів.
Ціннісні орієнтації фізичної культури є потенціалом адаптації в соціальній
сфері, через них можливі найбільш глибинні впливи на свідомість студентів.
Заняття фізичною культурою і спортом є одним із засобів психологопедагогічного впливу на підвищення рівня психічного здоров'я студентів через
систему регулярних тренувань.
Сама спортивна діяльність пов'язана з великими витратами
інтелектуальної, емоційної, м'язової і нервової енергій. У результаті
систематичних фізичних занять поліпшуються всі процеси свідомої діяльності і
виробляються найважливіші властивості особистості: працездатність,
відповідальність та ін. Перетворюючий характер цієї діяльності обумовлений
потребою особистості, що формується, а результат задоволення цієї потреби є
першоосновою, фундаментом розкриття творчого потенціалу індивідуальності.
Фізична активність сприяє покращенню здоров'я, виправленню особистіснопсихологічних недоліків, виробленню гормону радості – ендорфіну.
Розвиток вчення про здоров'я людини показав тісний зв'язок і змістовну
близькість понять «спосіб життя» і «здоров'я». В останні роки накопичилося
багато чинників, які підтверджують, що саме спосіб життя виявляється
найважливішою умовою, що визначає стан здоров'я різних груп населення.
Мета дослідження: визначити психолого-педагогічну проблему за
спрямованістю впливів на зміцнення і збереження психічного здоров'я студентів
різних медичних груп.
Методи та організація дослідження. Досягнення мети передбачало
застосування таких методів дослідження: теоретичного аналізу, що стосується
можливості психолого-педагогічних впливів підвищення психічного здоров'я
студентів в процесі занять фізичною культурою і спортом, узагальнення
власного досвіду роботи зі студентами, анкетування, узагальнення та аналіз
отриманих результатів.
Матеріали дослідження були отримані на основі методики оцінки
соціально значущих цінностей особистості студентської молоді. Методика
передбачала самооцінку за десятибальною шкалою тверджень, що відносяться
до психічного здоров'я. Рівень здоров'я припускав стан фізичного, психічного
(морального) та соціального благополуччя.
У першу групу респондентів увійшли студенти-спортсмени, які оцінили
свій стан здоров'я у 9-10 балів. До складу другої групи увійшли студенти, які не
займаються спортом та за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної
групи та оцінені за шкалою в 6 і нижче балів. Студенти, що відносяться до
середньої групи, оцінені в 7-8 балів, в розрахунок не приймалися.
Всього було обстежено близько 80 студентів ДДПУ ім. І. Франка (юнаків
та дівчат) віком 17-20 років з різних факультетів, по 30 показникам соціально
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значущих (на нашу думку) цінностей особистості. З цих показників ми виділили
тільки ті, які стосувались прямо або опосередковано характеристики психічного
здоров'я респондентів. Ці показники представлені в табл. 1. Були проведені
статистичні порівняння груп студентів з різним рівнем стану здоров'я: 1)
студентів-спортсменів з високою самооцінкою рівня здоров'я; 2) студентів з
низьким рівнем стану здоров'я. Виявлені статистичні відмінності дозволили
виявити особливості психічного здоров'я різних груп студентів і спрямованість
психолого-педагогічних впливів на психічну сферу і здоров'я.
У табл. 1 показані результати статистичних порівнянь двох груп студентів:
спортсменів і студентів спеціального медичного відділення . З таблиці.1 видно,
що студенти-спортсмени від студентів з низьким рівнем здоров'я достовірно
відрізняються за 11 показниками психічного здоров'я.
У бік збільшення чисельних значень студенти-спортсмени, мають
відмінності за наступними показниками: ставленням до власного здоров'я,
прагненням до суперництва, займаються зміцненням здоров'я, дотримуються
режиму дня, проявляють наполегливість у досягненні мети, стійкість до стресів і
хвилювань, володіють прийомами психічної саморегуляції, легше адаптуються в
соціальній групі та ін.
За іншими показниками (тривожністю, потребою порад від інших,
егоїзмом, конфліктністю) зазначеними в табл. 1 та виділеними темним шрифтом
«перевагу» показали студенти спеціального медичного відділення. Це свідчить
про невисоку психологічну стійкість та певну ізольованість від соціальних груп.
Таблиця 1.
Порівняльна характеристики психічного здоров’я студентів
Показники

Студенти
спец. мед.
відділення,
%

1. Ставлення до власного здоров’я
2. Стійкість характеру
3. Прагнення до суперництва
4. Займаються зміцненням здоров’я
5. Дотримання режиму дня
6. Тревожність
7. Ставлення друзів та однокурсників
8. Адаптація в соціальній групі
9. Потреба порад від інших
10. Егоїзм
11. Володіння прийомами психічної
саморегуляції
12. Дисципліна в повсякденному житті
13. Наполегливість у досягненні мети
14. Конфліктність
15. Стійкість до стресів і хвилювань

Студенти,
які
займаються
спортом, %

Різниця
показників
між
групами, %

53
72
51
52
53
56
71
67
69
61
54

92
85
76
75
72
42
87
88
62
54
71

39
13
25
23
19
14
14
21
7
7
17

64
68
35
66

85
81
32
87

21
13
3
21

На підставі результатів констатуючого дослідження, виявлена психологопедагогічна проблема по необхідності спрямованої дії на зміцнення і
збереження психічного здоров'я студентів з низьким рівнем здоров'я.
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Висновки:
1. Психічне здоров'я студентів – інтегральна характеристика повноцінності
функціонування психічної сфери, систем організму (нервової, м'язової, серцевосудинної, дихальної, ендокринної та ін), що регулюють психічну сферу індивіда.
Психічне здоров'я розглядається як стан душевного благополуччя, що
характеризується відсутністю хворобливих психічних явищ, відхилень і
забезпечує адекватну умовам навколишнього середовища реакцію психічних
станів, поведінки й діяльності, активністю механізмів саморегуляції, стійкістю
до несприятливих факторів середовища.
2. Одним із засобів зміцнення та збереження психічного здоров'я студентів
є заняття фізичною культурою і спортом, про що свідчать відмінності між
студентами-спортсменами та студентами з низьким рівнем фізичної активності.
Важливо забезпечити спрямованість психолого-педагогічного впливу на
зміцнення психічного здоров'я в бік зменшення конфліктності з оточуючими,
прагнення до суперництва, дотримання режиму дня, підвищення дисципліни в
побуті, в навчальному закладі, вимогливості до себе, наполегливості у
досягненні мети, вміння самостійно вирішувати життєві проблеми. Студенти
повинні розвивати стійкість характеру, стійкість до стресів, що виникають у
життєвих ситуаціях, володіння прийомами психічної саморегуляції, підвищення
впевненості у своїх силах, соціального статусу, здатності до адаптації в
соціальній групі, вміння будувати відносини з однокурсниками, передбачати і
уникати неприємних життєвих ситуацій.
3. Перспектива подальших досліджень полягає в розробці ефективних
психолого-педагогічних засобів впливу на зміцнення і збереження психічного
здоров'я студентів в процесі занять фізичною культурою і спортом та посилення
акценту на роботу зі студентами, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної
медичної групи.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
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АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ
МЕДИЧНИХ ГРУП В КОНТЕКСТІ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ФІЗИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ
Кізло Т.В., Телятник В.М.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
У статті представлено узагальнений вплив психолого-педагогічних показників на
ставлення до занять фізичною активністю студентської молоді, яка за станом здоров’я
віднесена до різних медичних груп ; визначено умови залучення студентів до фізкультурнооздоровчої діяльності з метою підвищення рівня психічного здоров’я.
Ключові слова: студент, здоров’я, вплив на організм.
АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ
РАЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЕ К ЗАНЯТИЮ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Кизло Т.В., Телятнык В.Н.
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
В статье представлены обобщенный влияние психолого-педагогических показателей на
отношение к занятиям физической активностью студенческой молодежи, которая по
состоянию здоровья отнесена к различным медицинским группам; определены условия
привлечения студентов к физкультурно-оздоровительной деятельности с целью повышения
уровня психического здоровья.
Ключевые слова: студент, здоровье, влияние на организм.
ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL INDICATORS
STUDENTS FROM VARIOUS MEDICAL GROUPS AND THEIR INFLUENCE ON
ATTITUDES TOWARD PHYSICAL ACTIVITY
Kizlo T. Teliatnyk V.
Drogobytsky State Pedagogical University named after Ivan Franko
The article presents a generalized effect of psycho-pedagogical indicators related to physical
activity of students, who for health reasons related to various medical groups, determine the
conditions attracting students to sports and recreational activities in order to improve mental health.
Key words: student, health, influence on an organism.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ВЕКТОР ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ ТА
ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СИРІТ ТА ДІТЕЙ
ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ КОНТИНГЕНТІВ.
Аркадій Кісельов, Олег Славітяк, Костянтин Кулаков
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Постанова проблеми та її зв'язок з практичними завданнями. Турбота
особистості про своє життя залишається проблемою. В період розбудови
України, в час соціальних, економічних та побутових негараздів, змінились
акценти в оцінці ролі і місця фізичного виховання в суспільстві. Зберігаючи
157

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
традиційне значення як засобу всебічного гормонального розвитку особистості,
фізична культура стає єдиним доступним засобом збереження і розвитку
здоров’я, соціально організованим педагогічним процесом, який послідовно
направлений на формування фізичного і психологічного стану людей, яке бажає
бачити суспільство. [1]
Європейська політика досягнення здоров’я для всіх на XXI століття
знайшла своє відображення в державних документах України «Про фізичну
культури і спорт», «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту»,
«Діти України» та інші. [2]
Дослідженнями Т. Круцевич, В. Петровського була доведена роль центру і
регіонів в управлінні фізичною культурою і спортом в Україні. Причинами кризи
в розвитку фізичної культури і спорту є недостатня державна увага розвитку
матеріально-технічної бази, недостатнє фінансування фізкультурно-спортивних
заходів, створення спортивно-оздоровчих баз та зниження уваги до
безперервного вдосконалення практичної діяльності в області організації
керівництва і управління всіма рівнями спорту, включаючи його регіональний
устрій. [3,4].
Людина живе у зовнішньому середовищі і зазнає впливу соціальних і
побутових факторів розвитку, до яких відносяться куріння, алкоголь, наркотики,
стреси та зниження фізичної активності. У дітей вдвічі зменшується рухливість
внаслідок комп'ютеризації, телебачення, що негативно впливає на ріст і
розвиток. Ситуація зі станом здоров’я дітей та підлітків загострюється і через
зростаючу популярність у дитячому і підлітковому середовищі видів нефізичної
діяльності. Особливо вразливими є діти-сироти, позбавлені батьківської опіки та
діти чорнобильців, які разом з батьками розміщені в різних регіонах України
внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
В.М. Запорожан, В.С. Соколовський, В.Ю.Красюн (1999), М.А. Олійник
(2000) здійснювали пошуки ефективних форм збільшення рухової активності
підростаючого покоління, розвитку складових систем особистісної компетенції
здорового способу життя через систему розвитку дитячо-юнацьких спортивних
закладів в кожному регіоні України [3]
Мета дослідження. Вивчення стану соціально-медичної допомоги,
педагогічного вектору фізкультурно-масової та оздоровчої фізичної культури
дітей сиріт, позбавлених батьківської опіки та дітей чорнобильських
контингентів постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній
електростанції 1986 року, які прибули в Миколаївську область. Для аналізу були
використані дані діяльності обласної дитячо-юнацької спортивної школи для
дітей-сиріт (ДЮСШ), статистичні звіти обласного фізкультурно-оздоровчого
табору управляння освіти і науки облдержадміністрації, що розташований в селі
Радсад Миколаївського району звіти обласного департаменту соціальної
політики облдержадміністрації та обласного управління з питань фізичної
культури, спорту та туризму. Звітна форма ЦСУ 2-фк, і 5-фк за 2000-2012 роки.
[7]
Результати дослідження. У відповідності до цільової комплексної
програми «Діти України», відповідних заходів Міністерства освіти і науки,
Міністерства охорони здоров’я України в області створено 24 школи-інтернати,
в яких виховуються, навчаються і лікуються біля 6000 дітей та підлітків з яких
1401 діти-сироти та позбавлені батьківської опіки. З 24 шкіл-інтернатів 8
загальноосвітніх, 3 санаторних, 9 спеціалізованих для дітей з розумовими
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вадами, з вадами фізичного розвитку, 3 школи для дітей сиріт і позбавлених
батьківської опіки.
Дослідженням встановлено, що серед дітей-сиріт середній фізичний
розвиток складав 61%, 9% дітей мали вище середнього, 29% нижче середнього і
5,5% низький рівень фізичного розвитку.
Серед дітей і підлітків, що прибули з батьками на поселення в області
внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції в чисельності 2473 осіб,
признано здоровими 23,8%, хворими – 76,2%,. Розповсюдженість захворювань
серед них складала 1955-2040 на 1000 дітей. В структурі захворювань перевагу
мали захворювання органів дихання, органів травлення, хвороби ендокринної
системи, кістково-м'язової системи. За даними медичних оглядів серед дітейчорнобильців постійно зростала чисельність соматичних захворювань, що
супроводжувались межовими розладами психіки і поведінки у вигляді
астенічного, астено-невротичного та астено-інохандричного синдромів. У 83%
профілактично оглянутих дітей і підлітків були порушення постави, з яких
37,9% мали ознаки явного сколіозу.
Згідно Закону Верховної Ради України «Про статус і соціальний захист
громадян, що постраждали в результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС» усі
діти та підлітки, взяті на єдиний держаний облік, щороку проходять
диспансерний огляд і оздоровлюються в дитячих медичних закладах області, в
дитячому санаторії в місті Очаків та дитячих літніх таборах, які створюються
обласною державною адміністрацією.
Для дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, дітей чорнобильських
контингентів обласне управління фізичної культури та спорту (Гвата) управління
освіти і науки разом з Миколаївським сільським відділом фізичної культури і
спорту (Колос) створено спеціалізований фізкультурно-оздоровчий табір «Мрія»
в селі Радсад Миколаївського району. Існуюче відкрите акціонерне товариство
ВАТ «Радсад», яке очолював герой України Білик Микола Іванович, за рахунок
своїх коштів фонду соціального розвитку, фондів районного відділення,
фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та спеціально виділених коштів
обласного департаменту праці і соціальної політики, відновив роботу дитячоюнацької спортивної школи, плавального басейну з трьома доріжками, стадіону
на 1500 місць, готель на 40 місць, сільського клубу та фізкультурно-оздоровчого
табіру на 100 місць.
Відповідно указу Президента «Діти України» та Постанови Кабінетів
Міністрів України «Про оздоровлення дітей в літній період» і відповідно до
статусу і положення ВАТ «Радсад» фізкультурно-оздоровчий табір «Мрія»
щороку використовується для фізкультурно-оздоровчої цілі дітей-сиріт,
позбавлених батьківської опіки та дітей чорнобильських контингентів області.
Нині весь комплекс фізкультурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи
утримувався за рахунок коштів ВАТ «Радсад», фізкультурно-спортивного
товариства «Колос» та фонду соціальної політики обласного департаменту
соціальної політики облдержадміністрації. Значне поповнення коштів
відбувається влітку за рахунок відповідних внесків профспілкових організацій
області. Спортивно-оздоровчий табір «Мрія» розміщений в приміщеннях
стаціонарного готельного комплексу та спеціально побудованих літніх
приміщень з повним використанням спортивної інфраструктури ДЮСШ
плавального басейну, водної станції, футбольного поля, спортивних майданчиків
для волейболу і баскетболу, залу для боксу та настільного тенісу. Фізкультурно159
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оздоровчий табір «Мрія» є зразковим позашкільним фізкультурно-оздоровчим та
фізкультурно-виховним закладом, що забезпечує змістове дозвілля, відпочинок,
продовження занять фізичною культурою обраного напрямку спорту, зміцнення
здоров’я, задоволення інтересів і духовних запитів дітей та підлітків. [7]
Фізичне виховання в таборі носить специфічні особливості, які обумовлені
коротким терміном перебування у таборі, різноманітністю контингенту за віком,
статтю та їх фізичною підготовленістю. Для здійснення фізичного виховання в
штаті ДЮСШ працює 12 тренерів з вищою освітою, з них два тренера мають
вищу категорію, два – першу категорію і п’ять – другу категорію тренеравикладача.
Для задоволення інтересів дітей та підлітків педагогічний вектор
направлений на створення різноманітних форм і методів виховання.
Педагогічний вектор виховання здійснюється за спеціально розробленими
програмами:
- «Світ навколо тебе»
- «Здоров’я і спосіб життя»
- «Дозвілля»
Основні роботи табору та реалізації програми «Світ навколо тебе»
закладені різноманітні форми і методи. Самоврядування забезпечується
діяльністю центрів «Здоров’я і спосіб життя», «Дозвілля», до складу яких
обираються лідери загонів, груп. Центр «Здоров’я і спосіб життя» організовує і
впроваджує оздоровчі, тренувальні і спортивні заходи, які включають також і
питання самоврядування, санітарного стану житла, їдальні, спортивних споруд,
закріпленої території. [I,3].
Центр «Дозвілля» організовує участь дітей і підлітків у різних видах
діяльності відповідно до мотивів і інтересів особи. Широкою популярністю
користуються розваги, вечори пісні, різні свята, зустрічі, що дає можливість
дітям і підліткам спілкуватися та розвивати свої естетичні і вольові якості.
Домінуючою частиною програми центрів є фізкультурно-масова та
фізкультурно-оздоровча роботи, яка є невід'ємною частиною виховної роботи.
Висновки.
В умовах економічної кризи України, що супроводжується погіршенням
якості життя, зростання соціальних проблем відбивається на стані здоров’я
людей і особливо дітей і підлітків. Це вимагає від держави і її органів в регіонах
створення умов розвитку фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи,
залучення підростаючого покоління до фізкультурно-масових заходів та
спортивної діяльності.
Відповідно до Указу Президента «Діти України» Миколаївська обласна
адміністрація на базі акціонерного товариства ВАТ «Радсад» відновила
інфраструктуру соціальної, культурної і спортивної сфери і створила обласний
фізкультурно-оздоровчий табір для дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки,
дітей чорнобильських контингентів, що прибули в область в наслідок
катастрофи на Чорнобильській АЕС та учнів ДЮСШ області.
Створений фізкультурно-оздоровчий табір «Мрія» дав можливість
розвивати фізичну культуру, зміцнювати здоров’я дітей і підлітків як основного
генофонду держави Україна.
Кафедри інституту фізичної культури і спорту Миколаївського
національного університету імені В.О. Сухомлинського разом з управлінням з
питань фізичної культури, спорту і туризму в подальшому планують
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здійснювати практичну допомогу ДЮСШ, ВАТ «Радсад», у підготовці і
проведенні тренувальних процесів та змагань з різних видів спорту.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
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АНОТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ВЕКТОР ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ ТА ОЗДОРОВЧОЇ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СИРІТ ТА ДІТЕЙ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ
КОНТИНГЕНТІВ.
Аркадій Кісельов, Олег Славітяк, Костянтин Кулаков
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Вивчений стан масової та фізично-оздоровчої роботи для дітей сиріт, позбавлених
батьківської опіки та дітей контингентів чорнобильської катастрофи, що прибули в
Миколаївську область, в наслідок аварії та ЧАЕС. Дана характеристика стану їх здоров’я,
визначена роль фізкультурно-оздоровчого табору «Мрія» в системі оздоровлення, розвитку
особистості та задоволення інтересів і духовних запитів дітей та підлітків.
Ключові слова: фізична культура, діти-сироти, діти контингентів чорнобильської
катастрофи.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ КОНТИНГЕНТОВ.
Аркадий Киселев, Олег Славитяк, Костянтин Кулаков
Николаевский национальний университет имени В.А. Сухомлинского
Изучено состояние массовой и физкультурно-оздоровительной работы для детей сирот,
лишенных родительской опеки и детей контингентов чернобыльской катастрофы, прибывших
в Николаевскую область, в результате аварии и ЧАЭС. Дана характеристика состояния их
здоровья , определена роль физкультурно-оздоровительного лагеря « Мечта » в системе
оздоровления, развития личности и удовлетворения интересов и духовных запросов детей и
подростков .
Ключевые слова: физическая культура, дети- сироты , дети контингентов
чернобыльской катастрофы.
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THE PEDAGOGICAL DIRECTION OF THE POPULAR PHYSICAL TRAINING AND
IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING CULTURE OF ORPHAN-CHILDREN AND
CHILDREN OF CHERNOBYL CONTINGENTS
Arkadiy Kiselev, Oleg Slaviliak, Kostantin Kulakov
The Institute of the physical culture. sport and health Nikolayev Sukhomlynskyi National
University
The article is devoted to the research of the popular physical training and improving the
physical training culture of orphan-children and children of Chernobyl contingents, who arrived
Nikolayev region after the Chernobyl nuclear power station explosion. It is given the estimation of
their health, also determined the role of the athletic-sanitary camp "Nadezhda/Hope" in system of
recovery and developments of personalities.
Key words: physical culture, children-orphans. children of Chernobyl contingents.

ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 1-3
КУРСІВ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Ольга Ковальчук
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Постановка проблеми. Рухова активність – це фізична робота, яка є
природною потребою організму людини. При нестачі рухової активності
(гіпокінезії або гіподинамії) з’являється підґрунтя для маси захворювань:
порушення обміну речовин; хвороб серцево-судинної системи; органів
травлення; астми; ожиріння та багато інших. Підготовка висококваліфікованих
фахівців у вищій школі неможлива без залучення студентів до активних занять
фізичної культури [3].
Практика показує, що навчальна праця студента в емоційному і
розумовому плані навантаження є досить напруженою із року в рік зростає. Так
студенти на навчальну та самостійну роботу в середньому витрачають 9-11
годин на день. Крім того, у студентів нерідкі випадки порушення режиму: у
більшості студентів відхід до сну затягується до 1-3 годин ночі (особливо під
час сесії), тільки деякі студенти дотримуються режиму харчування. Оздоровчі
заходи в режимі дня є важливим фактором зміцнення здоров’я. Проте, як ми
знаємо, студенти рідко виконують гігієнічну гімнастику [4].
Негативний вплив розглянутих факторів протягом усіх років навчання у
ВНЗ, може призвести до виникнення захворювань серцево-судинної системи,
органів дихання, травлення, нервового перенапруження.
Все це переконливо говорить про необхідність підвищення рухової
активності кожного студента. Заняття фізичною культурою є єдиним (природа
кращого не придумала) з основних факторів протидії негативним наслідкам
гіподинамії, а також розумового і нервово-емоційного навантаження. Витрати
часу на заняття фізичними вправами повною мірою компенсуються
підвищенням працездатності і зміцненням здоров’я [1, 2].
Поряд з обов’язковими відвідинами навчальних занять з фізичного
виховання важливе місце у підвищенні рухової активності займають різні
форми позанавчальних занять фізичною культурою і спортом [5].
Як показали дослідження, сумарна рухова активність студентів у період
занять складає 56-65 %, а під час іспитів і того менше – 39-46 % від її рівня. З
цього ми бачимо, що дефіцит рухів у більшості студентів протягом навчального
року, складає 80%.
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Справа в тому, що серед проблем вищої освіти, особливу увагу на наш
погляд, необхідно звернути на фізичну культуру студента, як майбутнього
фахівця і його підготовку до активної виробничої діяльності та творчого життя.
В останні роки зростає необхідність у формуванні в студентів потреби в
самостійних і регулярних заняттях фізичними вправами. Так як на тлі
несприятливих соціально-економічних умову студентів, відбувається значне
зниження обсягу рухової активності, що негативно позначається на стані їх
здоров’я. Провідні вчені в галузі теорії та методики фізичного виховання
приділяють багато уваги проблемі рухової активності студентів, проте в даний
час не в повній мірі розкривають всі її аспекти [3].
Мета дослідження: виявлення студентів 1-3 курсів з низьким рівнем
рухової активності та заохочення їх до занять фізичними вправами.
Методика дослідження. За основу аналізу рухової активності студентів
Глухівського НПУ ім. О. Довженка була взята методика самооцінки.
Самооцінка в психології розуміється як оцінка своїх якостей і властивостей,
своїх потенціалів і здібностей, свого місця і ролі в соціальних структурах та
життєвих ситуаціях. Самооцінка включає в себе не тільки усвідомлення своїх
характеристик, вчинків, а й оціночне ставлення до них. Самоаналіз у більшості
людей природно прагне до високої самооцінки.
Відомо, що самооцінка народжується в діяльності, коли відбувається
неодноразова оцінка дій, вчинків, сформованих для реалізації необхідних у
діяльності знань, умінь, навичок, здібностей. Чим раніше людина включається в
корисну практичну і престижну діяльність, тим швидше формується високий
рівень її самооцінки.
Для визначення самооцінки студентів нами було проведене анкетування. У
анкеті запропоновано п’ять питань, які характеризують можливі варіанти
рухової активності студентів. До кожного питання пропонувалося 3-4 варіанти
відповідей. Респонденти повинні були вибрати тільки один, який найбільше
підходить для них.
У результаті були визначені основні варіанти рухової активності студентів
Глухівського НПУ ім. О. Довженка (табл. 1).
Результати дослідження. На перше питання 96 % студентів відповіли, що
займаються два рази на тиждень, тільки 4 % займаються три – чотири рази на
тиждень.
На питання «Яку відстань Ви проходите пішки за день?» 23 % студентів
відповіли, що проходять 4 км, 16 % проходять близько 4 км, 61 % проходять
близько 1,5 км.
На наступне питання «Як Ви добираєтеся до місця навчання?», були
отримані такі відповіді: йдуть пішки 82 %, пішки і на транспорті 15 %, завжди
використовують транспорт 3 %.
На четверте питання були отримані такі відповіді: піднімаються завжди по
сходах 96 %; підіймаються сходами, якщо немає вантажу 1%; іноді
користуються ліфтом 3%.
На питання «Чим Ви зайняті у вихідні дні?», студенти відповіли: кілька
годин працюють у будинку або в саду 25 %; цілий день в русі, але без фізичної
праці 56 %; здійсню кілька коротких прогулянок 15 %; читають і дивляться
телевізор 4 %.
Наприкінці анкети усіма респондентами підраховувалася загальна кількість
балів, набраних в процесі відповідей на питання анкети.
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Градація набраних балів була представлена в наступному співвідношенні:
– за відповідь «а)» – 4 бали;
– за відповідь «б)» – 3 бали;
– за відповідь «в)» – 2 бали;
– за відповідь «г)» – 1 бал.
Таблиця 1
Варіанти рухової активності студентів Глухівського
НПУ ім. О. Довженка
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Питання та варіанти відповідей
Як часто Ви займаєтесь фізичними вправами?:
а) три – чотири рази на тиждень;
б) два рази в неділю;
в) один раз в неділю;
г) ніколи.
Яку відстань Ви проходите пішки за день?:
а) 4 км;
б) близько 4 км;
в) близько 1,5 км;
г) 500 м.
Як Ви добираєтесь до навчання?:
а) йдете пішки;
б) на велосипеді;
в) пішки і на транспорті;
г) завжди використовуєте транспорт.
Якщо перед вами вибір-сходи, ліфт, Ви:
а) піднімаєтесь завжди по сходах;
б) піднімаєтесь по сходах, якщо нема вантажу;
в) інколи користуєтесь ліфтом;
г) завжди користуєтесь ліфтом.
На вихідні дні Ви:
а) декілька годин працюєте у будинки чи в саду;
б) цілий день в русі без фізичної праці;
в) здійснюєте декілька прогулянок;
г) читаєте чи дивитесь телевізор.

Кількість
відповідей
(n = 100)

%

4
96
0
0

4
96
0
0

23
16
61
0

23
16
61
0

82
0
15
3

82
0
15
3

96
1
3
0

96
1
3
0

25
56
15
4

25
56
15
4

Студентам, які набрали в сумі менше 8 балів даються рекомендації про
обов’язкове заняття фізичними вправами; 8-12 балів – вам потрібно більше
займатися фізичними вправами; 13 до 18 балів – ви активні і зберігаєте фізичну
форму; 19 балів і вище – ви активні і цілком здорові фізично.
Результати аналізу показали, що більшість студентів зберігає фізичну
форму, завдяки заняттям в університеті, але третині студентів (32%) потрібно
більше займатися фізичними вправами, що показує на корисність проведеного
дослідження.
Таким чином, результати самооцінки є цілком адекватними, що
підтверджують викладачі кафедри фізичного виховання.
Основний контингент студентів Глухівського НПУ ім. О. Довженка
«активні і зберігають фізичну форму». Велику роль в цьому відіграють
обов’язкові заняття фізичним вихованням на 1-3 курсах університету. Але з
іншого боку двох занять фізичними вправами на тиждень недостатньо. Для
плідного навчання в університеті і більш успішного формування професійно
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важливих фізичних якостей молодого фахівця, які необхідні у його подальшій
виробничій діяльності.
Висновки. Знання основ фізичного розвитку і фізичної підготовленості
дають можливість студентам в умовах ВНЗ більш ефективно використовувати
засоби і методи для самонавчання та саморозвитку.
Успішне використання засобів фізичної культури в навчальному процесі та
науково обґрунтований контроль студента за фізичною підготовленістю
допоможе йому зберегти: фізичну працездатність, сформує здатність до швидкої
адаптації, прискорить процеси відновлення після великих фізичних і розумових
навантажень. У студента формується успішне виконання навчальних вимог і
хороша успішність. Виховується висока організованість і дисципліна в навчанні,
побуті,
відпочинку.
Фізична
підготовленість
сприяє
раціонально
використовувати бюджет вільного часу для особистісного та професійного
розвитку майбутнього фахівця.
1.

2.

3.

4.
5.
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АНОТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 1-3 КУРСІВ
ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Ольга Ковальчук
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
У статті подані показники рухової активності студентів 1-3 курсів, отримані в результаті
анкетування, доведено що частина студентів не мають належного рівня рухової активності,
тому виникла необхідність додаткових занять з фізичними навантаженнями.
Ключові слова: рухова активність, студент, фізичні навантаження, фізична культура,
заняття, самооцінка, рівень.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 1-3
КУРСОВ ГЛУХОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО
Ольга Ковальчук
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
В статье представлены показатели двигательной активности студентов 1-3 курсов,
полученные в результате анкетирования, доказано что часть студентов не имеют надлежащего
уровня двигательной активности, поэтому возникла необходимость дополнительных занятий с
физическими нагрузками.
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Ключевые слова: двигательная активность, студент, физические нагрузки, физическая
культура, занятия, самооценка, уровень.
DESCRIPTION MOTOR ACTIVITY STUDENT 1-3 COURSE THE GLUKHIVS
NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF ALEXANDER DOVZHENKO
Olga Kovalchuk
Glukhiv national pedagogical university of Alexander Dovzhenko
In the article the performance of motor activity students 1-3 courses derived from survey
proved that some students do not have adequate levels of physical activity, so there was a need for
additional training of physical activities.
Key words: physical activity, student physical activity, physical education, employment, selfesteem level.

МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Тетяна Краснобаєва,Микола Галайдюк
Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Зростаюче протиріччя між обсягом теоретичної
інформації та можливістю її відображення в навчальному процесі вимагає
введення таких форм навчання, які сприяли б вирішенню цього протиріччя.
Можливості екстенсивного розвитку вищої школи за рахунок подальшого
розширення змісту освіти та збільшення кількості годин практично неможливі.
Тому на перший план виступає завдання інтенсифікації фізкультурного
мислення у студентів і вміння в мінімальний час отримати максимум такої
інформації, що, в свою чергу, буде сприяти підготовці майбутнього фахівця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна підготовка
майбутнього педагога визначається потребами соціального розвитку суспільства
та зростанням вимог до представника педагогічної професії. В зв’язку з цим в
системі професійної освіти відбувається творчий пошук перебудови професійної
підготовки на основі сучасних психолого-педагогічних можливостей. Одним з
напрямів вирішення цієї проблеми у фізичному вихованні, на наш погляд, є
реалізація засобів загальної фізичної підготовки та формування знань, умінь і
навичок важливих для майбутнього вчителя будь-якої спеціальності [1].
На думку авторів, сутністю фізкультурної освіти як навчально-виховного
процесу є спрямованість на оволодіння спеціальними знаннями, вміннями й
навичками з теорії і практики фізичного виховання, та їх вплив на формування
свідомості особистості студента, підвищення рівня його фізичної
підготовленості, розвиток рухових якостей та основ здорового способу життя.
Теоретичний аналіз і розробка моделювання навчального процесу із
фізичного виховання в педагогічних навчальних закладах зумовлюють
необхідність аналізу цього процесу і розкриття його сутності і призначення. Як
вказують дослідники, «це дає основу для розробки спеціального педагогічного
поняття фізкультурного навчання в університеті» [4, 5].
Дослідження, що проводились авторами, пов’язані із розробкою
структурно-функціональної моделі навчального процесу із загальної фізичної
підготовки. Тому для подальшої роботи необхідно визначитися із поняттям
«модель».
У науці модель – це штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних
конструкцій, знакових форм або формул, схожий із досліджуваним об’єктом (або
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явищем), що відтворює у більш простому і грубому вигляді структуру,
властивість, взаємозв’язки і співвідношення між елементами цього об’єкта
[3,7].
У дослідженні ми розглядаємо модель як «наочно-логічне уявлення
досліджуваного предмету із метою чіткого визначення компонентів, що входять
у склад предмету, зв’язків між ними, а також особливостей функціонування і
розвитку об’єкта [2].
Правильно побудована модель дає нові знання про об’єкт – оригінал. На
думку А.Б. Горстко, модель потрібна для того, щоб:
a) зрозуміти, як побудований конкретній об’єкт, яка його структура,
основні властивості, закони розвитку і взаємодія із оточуючим світом;
b) навчитися керувати процесом і визначати найкращі способи управління
при заданих умовах, меті, критеріях;
c) прогнозувати прямі і скриті наслідки реалізації заданих способів і
форм дії на об’єкт.
Окрім поняття «модель» необхідно визначитися і з поняттям
«моделювання». Під «моделюванням» розуміємо дослідження об’єктів пізнання
на їх моделях. У плані моделювання майбутньої професійної діяльності
підготовка фахівців уявляється як процес підвищення рівня освіченості
студентів до повної відповідності професіограмі, моделі фахівця і перспективній
кваліфікаційній характеристиці, і як система проміжної і кінцевої мети, завдань,
змісту освіти, а також засобів, методів підготовки, способів організації і
управління [9].
Під час побудови моделі ми спирались на такі етапи моделювання
розглянуті у роботах А.Н. Дахіна [6]:
1. Входження в процес і вибір методологічних основ для моделювання,
якісне виписування предмету дослідження.
2. Постановка завдань моделювання.
3. Побудова моделі із уточненням залежності між основними елементами
досліджуваного об’єкту, визначенням параметрів об’єкту і критеріїв оцінки змін
цих параметрів, вибір методик дослідження.
4. Пристосування моделі у навчальному процесі.
5. Змістовний виклад результатів моделювання.
Мета. Розробити структурно-функціональну модель навчального процесу
із загальної фізичної підготовки.
Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури та
документальних матеріалів.
Завдання. Розробити модель навчального процесу із загальної фізичної
підготовки, яка базується на загальній теорії і методиці фізичного виховання.
Результати дослідження та їх обговорення. Передовий світовий досвід та
відповідні результати наукових досліджень свідчать, що системоутворюючим
фактором здоров’я майбутнього фахівця є рухова активність оздоровчої
спрямованості, яка здійснюється у таких формах: обов’язкові заняття із
фізичного виховання, секції спортивного виховання та самостійні заняття
фізичними вправами [8].
З огляду на вищесказане, проведене авторами дослідження показало, що
успішна діяльність викладача фізичного виховання із формування знань, вмінь і
навичок визначається осмислюванням і застосуванням умов, що сприяють
якісному засвоєнню програмного матеріалу із загальної фізичної підготовки. У
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своєму дослідженні ми спиралися на положення, сформульовані Т.Ю. Круцевич
та В.М. Платоновим [10,11], і виділяємо такі умови якісного засвоєння
програмного матеріалу із загальної фізичної підготовки студентами у процесі
навчання:
- знання викладачем змісту та значення сформованих понять у студентів
про фізичну культуру, фізичне виховання, види спорту, основи здорового
способу життя;
- знання викладачем вимог, що пред'являються до засвоєння навчального
матеріалу, Державних норм та тестів на модельному рівні, на якому він має бути
сформований у студентів до моменту закінчення навчання. Це необхідно для
того, щоб педагог бачив перспективу у розвитку теоретичних та практичних
знань із дисципліни і здійснював цей процес цілеспрямовано й усвідомлено;
- знання викладачем основних етапів розвитку формування знань;
- правильний вибір шляхів і засобів подальшого фізичного розвитку
студентів, методів і прийомів, які забезпечують виділення істотних ознак
предмету, зв'язків і відносин з іншими дисциплінами;
- мотивація запровадження нових фізкультурних та спортивних понять для
студента, створення позитивного ставлення студента до засвоювання
програмного матеріалу відбувається за наявності позитивних мотивів, які
виникають на основі розкриття недостатності наявних фізкультурно-спортивних
знань;
- організація активної пізнавальної діяльності студентів на всіх етапах
формування і розвитку необхідних знань із фізичного виховання. Створення
проблемної ситуації при формуванні знань і умінь активізує мислення, сприяє
кращому засвоєнню практичного матеріалу дисципліни;
- безперервна фізкультурно-спортивна самоосвіта студентів;
- знання педагогом реального рівня фізичного розвитку та фізичної
підготовленості студентів своїх груп;
- реалізація міжпредметних зв'язків у фізичному вихованні.
Важливою ж педагогічною умовою успішного вивчення та засвоєння
навчального матеріалу із загальної фізичної підготовки студентами є
актуалізація програмно-дидактичного забезпечення педагогічного процесу.
Вважаємо, що від міри його реалізації безпосередньо залежить якість методики
викладання предмету для студентів. На нашу думку структурно-функціональна
модель, яка досить повно розкриває навчальний процес із загальної фізичної
підготовки студентів (рис.1), визначає її цілеспрямованість.
Соціологічне опитування, проведене з метою отримання теоретичної
інформації, необхідної для розробки умов реалізації структурно-функціональної
моделі навчального процесу із загальної фізичної підготовки проводилось на
вибірці чисельністю 296 осіб. У дослідженнях брали участь студенти 1-4 курсів
інституту іноземних мов, інституту історії, етнології і права та студенти
природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
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Тема,мета, завдання заняття із ЗФП

Форми
Методи

Реалізація завдань із
ЗФП: базові види л/а,
спеціальні та підготовчі
вправи, загально
розвивальні вправи

Педагогічні умови

Засоби

Оцінювання рівня
знань

Формування знань, вмінь і навичок

МОДЕЛЬ
Рис. 1. Структурно-функціональна модель навчального процесу із загальної
фізичної підготовки
Найбільший інтерес у студентів з дисципліни «Фізичне виховання»
викликають практичні заняття, спрямовані на вирішення конкретних рухових
завдань та навчання методам та методикам правильного використання і
застосування фізичних вправ та вправ із різних видів спорту. Саме такі методи
сприяють створенню творчої обстановки в ході розучування та засвоєння
навчального матеріалу, дозволяють внести в навчальний процес реальні
проблеми майбутньої професійно-педагогічної діяльності.
Щоб підвищити рівень теоретичної підготовки студентів необхідно
створити такі умови, коли студенти самі є активними учасниками навчальнопізнавальної діяльності: мають можливість регулярно здійснювати
самоконтроль своїх знань; регулювати рівень своєї теоретичної підготовленості;
брати участь у різному спрямуванні спортивних та фізкультурних заходів,
тренінгах знань і умінь із дисципліни, у наукових товариствах, гуртках тощо.
Педагогічними вимогами до розподілу і реалізації програмно дидактичного забезпечення студентів були:
1. Удосконалення методики проведення практичних занять із загальної
фізичної підготовки з тим, щоб посилити самостійний творчий пошук студентів,
прищепити їм навички роботи з різних видів фізкультурної та спортивної
діяльності. Осмисленому засвоєнню та виконанню нормативів та державних
тестів допомагає і такий метод, як виконання самостійних завдань, коли
кожному студенту пропонується сформулювати декілька питань з теми заняття
та завдань, у тому числі і конкретно практичного характеру, підготувати на них
відповіді, використовуючи раніше отримані знання. У деяких зарубіжних вузах
прийнято проводити підсумкові іспити на базі вирішення прикладних завдань,
підкреслюючи пріоритет уміння використовувати отримані знання.
2. Комплексний підхід до засвоєння знань та формування умінь і навичок
студентів, до складу якого входить вибір форм і методів, з урахуванням рівня
підготовленості викладачів і студентів до навчальної взаємодії, фізкультурної та
спортивно-педагогічної
спрямованості
навчально-виховного
процесу,
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побудованого на принципі цілісності і визначення мети, всебічного впливу на
особистість студента та його ціннісні орієнтації.
3. Екстраполяція (перенесення) суспільно-оздоровчих, фізкультурноспортивних цінностей у особистісні і включення їх у структуру особистості,
єдність формування фізичної та педагогічної культури, включення студентів у
діяльність, що має фізкультурно-спортивну спрямованість.
Виконання вищевказаних педагогічних вимог до розподілу і реалізації
програмно - дидактичного забезпечення при формуванні певного рівня
фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентів неспеціальних
інститутів і факультетів дозволить забезпечити не тільки рівень професійної
відповідальності при вирішенні оздоровчих завдань а й інших проблемних
ситуацій, пов’язаних із фізичним станом.
На нашу думку, структурно-функціональна модель, яка
розкриває
послідовність навчального процесу із загальної фізичної підготовки студентів,
визначає її цілеспрямованість. Головною особливістю даної моделі є її
спрямованість на змістовний компонент програми та формування вмінь і
навичок. Основним блоком змістовного компонента є базові види легкої
атлетики, спеціальні, підвідні та загальнорозвивальні вправи. Окрім того,
модель відображає пізнавальну, оцінну та діагностичну функцію.
Пізнавальній функції відповідає певна система теоретичних та практичних
знань, вмінь і навичок (теоретичні основи фізичного виховання, понятійний
апарат, спеціальні спортивні терміни, що використовуються у фізичному
вихованні, уміння показати фізичну вправу тощо), що є результатом
інтелектуальної діяльності.
Оцінна функція формує у житті студентів певне емоційне ставлення
особистості до різних сторін і явищ фізкультурного та спортивного життя на
основі спортивного досвіду і фізкультурної практики.
Діагностична функція здійснюється за допомогою тестових установок і
ціннісно-оздоровчих орієнтацій, що синтезують у собі всі інші джерела рухової
активності. Результат цієї діагностики – високий, середній чи низький рівень
фізичної підготовленості студентів, а рівень засвоєння студентами змісту
програмного матеріалу може бути вищим, якщо дотримуватися таких умов: поперше, якщо вся робота проводитиметься на базі доступних вправ і видів
спорту, акцент буде зроблено на специфіці фізичного виховання і спорту; подруге, реалізації комплексного підходу до формування вмінь і навичок, яка
включає в себе форми, методи і
педагогічні умови, вибір яких буде
здійснюватися на основі визначення мети, цілісності процесу, всебічного впливу
на особистість, наступності та ціннісних орієнтацій студентів; по-третє, якщо
формування знань, вмінь і навичок буде здійснюватися при наявності основних
умов.
Висновки. Моделюючи навчальний процес із загальної фізичної
підготовки, ми виходили з того, що будь-яке явище або процес необхідно
розглядати в зміні, функціонуванні. Виходячи з цього, навчальний процес із
загальної фізичної підготовки по засвоєнню знань, формуванню вмінь та
навичок - це складний, динамічний процес, управління яким визначається рядом
факторів і умов. Знання умов і вміле використання форм, методів і засобів
дозволяє добитися того, що знання із теорії та практики фізичного виховання,
що формуються в процесі професійної підготовки, стають необхідними для
майбутньої професійної діяльності майбутніх фахівців.
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Уміле використання педагогічно обґрунтованої фізкультурно-спортивної
інформації, раціональне застосування цікавого, емоційного, програмного
матеріалу, дозоване використання фізичних вправ та навантажень, акцентування
уваги на розкриття точного змісту вправи, її наочний показ будуть
стимулювати студентів до активної участі у реалізації поставлених завдань
заняття і їх практичному впровадженні.
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АНОТАЦІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Тетяна Краснобаєва,Микола Галайдюк
Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського
Стаття присвячена технології моделювання навчального процесу із загальної
фізичної підготовки та аналізу методологічних основ фізичного виховання як
навчальної дисципліни. Показані шляхи реалізації педагогічних впливів на засвоєння
студентами навчального матеріалу, узагальнені сучасні тенденції у викладанні даної
дисципліни у системі вищої професійної освіти.
Ключові слова. Технологія моделювання, модель, методологія фізичного
виховання, педагогічний вплив, програма.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБЩЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Татьяна Краснобаева, Николай Галайдюк
Винницкий государственный педагогический университет мне Михаила
Коцюбинского
Статья посвящена технологии моделирования учебного процесса по общей
физической подготовке и анализу методологических основ физического воспитания
как учебной дисциплины. Показаны пути реализации педагогического влияния на
изучение студентами учебного материала, обобщены современные тенденции в
преподавании дисциплины в системе высшего профессионального образования.
Ключевые слова. Технология моделирования, модель, методология физического
воспитания, педагогическое влияние, программа.
SIMULATION STUDY OF SOLID OF GENERAL PHYSICAL TRAINING
Tatiana Krasnobayeva Nicholas Halaydyuk
Vinnitsa State Pedagogical University Michael I Kotsyubinskogo
The article deals with the modeling of general physical training studyprocess technologies and the analysis of the methodological base of physical training as an
educational discipline. The implementation of pedagogical influence on mastering the
training material is shown, and also the current trends in the teaching of courses in higher
vocational education are summarized.
Kеy words. Modeling technology, model, general physical training, pedagogical
influence, program.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ БАДМІНТОНУ В УДОСКОНАЛЕННІ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ
Ірина Кріль1, Олег Бубела1, Роман Бенцак2
Львівський державний університет фізичної культури1
Львівський національний університет імені І.Франка2
Постановка проблеми. Дослідження, проведені в Україні в останні роки,
окреслюють нові підходи до розуміння характеру порушень психофізичного
розвитку, їхньої структури, глибини та потенційних можливостей розвитку
дітей з психофізичними вадами потребують суттєвого оновлення змісту
спеціальної освіти, форм і методів його реалізації, запровадження нових
педагогічних підходів та інноваційних технологій, а також нових комплексних
програм розвитку особистості цих дітей [1; 8; 9].
У процесі адаптивного фізичного виховання школярів з вадами слуху
потрібно враховувати , що особливо страждають через утрату слуху
координаційні здібності: швидкість реакції, точність, темп, ритм,
диференціювання часу і простору [1; 4; 5].
Як зазначають фахівці [1; 3], заняття бадмінтоном сприяють поліпшенню
роботи органів і систем організму, зміцненню здоров'я і формуванню фізичних
якостей.
Недостатність розробленості проблеми впливу ігрової діяльності на
психомоторні функції глухих дітей стали основою для вибору теми даної
роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконане згідно теми 3.8 «Теоретико-методологічні основи
побудови системи масового контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної
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підготовленості різних груп населення» Зведеного плану науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 роки.
Мета дослідження: визначити ефективність впливу засобів бадмінтону на
рівень розвитку координаційних здібностей дітей з вадами слуху в урочній
формі занять з фізичної культури.
Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи
дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літератури, педагогічне
тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Організація дослідження: дослідження проводилися з грудня 2012 року
по травень 2013 року на базі Львівської спеціальної загальноосвітньої школи №
95, яка є учасником науково-педагогічного експерименту Міністерства освіти і
науки України на 2008-2013 роки − «Соціальна адаптація та інтеграція в
суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
шляхом запровадження їх інклюзивного навчання» та канадсько-українського
проекту «Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в Україні». Загалом у
тестуванні взяли участь 20 дітей (10 дівчат та 10 хлопців) з вадами слуху, віком
7-10 років.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз науково-методичної
літератури показав, що фізичний розвиток глухих школярів і його корекція є
важливою науковою проблемою [4]. Фізичне виховання глухих дітей
спрямоване на забезпечення необхідного фізичного розвитку, підвищення
працездатності, формування життєво важливих побутових та професійних
навичок. Актуальним завданням є розробка програми корекції розвитку
координаційних здібностей глухих дітей молодшого шкільного віку засобами
фізичного виховання, зокрема засобами бадмінтону [8; 9].
Відомо, що координаційні здібності: швидкість реакції, точність, темп,
ритм, диференціювання часу і простору відіграють важливу роль у процесі
адаптивного фізичного виховання школярів із вадами слуху. Один із засобів
фізичного виховання, який сприяє поліпшенню роботи органів і систем
організму, зміцнення здоров'я і формування фізичних якостей є бадмінтон, що
зумовлює актуальність вивчення його ефективності у структурі фізичного
виховання дітей даного контингенту.
З метою визначення вихідного рівня розвитку координаційних здібностей
дітей з вадами слуху за основу нами було використано десять
загальноприйнятих тестів [3; 6; 7].
Разом з тим, у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху за
результатами човникового бігу встановлено, що середній показник склав 42,53
с. Тест «Кидки тенісного м’яча на дальність» констатував значну перевагу
хлопців у метанні, правою рукою на 46,7% і лівою на 28,2%. Засвідчено велику
різницю між результатами хлопців і дівчат у тестах для контролю стійкості
рівноваги. Результат «Статичної рівноваги за методикою Бондаревського» (очі
відкриті) у дівчат на 47,9% вищий ніж у хлопців. Результат «Статичної
рівноваги за методикою Бондаревського» (очі закриті) у дівчат на 39,8% вищий
ніж у хлопців. Третій тест на «Статичну рівновагу за методикою Ромберга» на
15,1%, також, вищий у дівчат. У тесті «ходьба до цілі» результат дівчат на
37,4% перевищує результат хлопців, і на 19,4% у тесті «Кидки м’яча у ціль
стоячи до неї спиною». За результатом тесту «три перекиди вперед» показники
у хлопців на 30,2% кращі ніж у дівчат. А у тесті «Стрибок у довжину з місця
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уперед і назад» показники у дівчат виявились кращі на 19,3% ніж у хлопців. В
«тесті Копилова» результати дівчат і хлопців суттєво не відрізняються.
Для удосконалення координаційних здібностей дітей молодшого
шкільного віку з вадами слуху було розроблено авторську програму з
використанням засобів бадмінтону. Вона включала 30 уроків, середньою
тривалістю 35 хв. У цілому програма була спрямована на покращення
просторово-часових уявлень та прояву рухових реакцій, здібність до
раціонального прояву і перебудови дій у конкретних умовах виконання
моторного завдання, а також вивчення рівня розвитку їх рухової пам’яті,
утримання статичної пози, оцінки і регуляції просторово-часових та динамічних
параметрів рухів, здібність до орієнтування у просторі.
У всіх випадках використовувались елементи бадмінтону − індивідуальні
вправи з воланом, з ракеткою, з воланом і ракеткою, вправи в парах, кидки
волана, жонглювання і його різновиди, естафети, ігри, переноска волана,
імітаційні вправи, виконання вправ на тренажері.
Узагальнення результатів порівняння двох програм вказує, що у вправі
«Човниковий біг із перенесенням кубиків по спіралі» контрольна і
експериментальна групи мають позитивні прирости, що відображено на
рисунку. При цьому ефективність експериментальної програми була дещо
вищою на 0,58% (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Показники координаційних здібностей дітей молодшого шкільного
віку КГ до та після педагогічного експерименту.
Результати
№

Контрольна вправа

1.

Човниковий біг із перенесенням
кубиків по спіралі, с

5.

Статична рівновага за методикою
Бондаревського (очі відкр.), с
Статична рівновага за методикою
Бондаревського (очі закр.), с
Статична рівновага за методикою
Ромберга,с
Ходьба до цілі, см

6.

Три перекиди вперед, с

7.

Стрибок у довжину з місця уперед
і назад, см
Тест Копилова,с

2.
3.
4.

8.

Кидки м'яча у ціль, стоячи до неї
спиною, бали
10.
Метання
права рука
тенісного
м'яча на
ліва рука
дальність,см
9.

Достовірність
відмінностей

Різниця показників
абсолютна відносн
(од.)
а (%)

до

n

38,60 ±
14,31

34,70
± 13,27

р < 0,05

3,9

10,1

15,10
± 14,12
4,40
± 3,06
37,10
± 71,97
124,00
± 74,53
6,50
± 4,65
19,00
± 14,10
11,40
± 4,40
4,20
± 3,39
541,80
± 148,79
452,00
± 162,74

17,00
± 15,21
6,50
± 5,72
39,30
± 74,81
116,0
± 64,80
7,20
± 4,18

р > 0,05

1,9

12,58

р > 0,05

2,1

47,73

р < 0,05

2,2

5,93

р > 0,05

8

6,45

р > 0,05

0,7

-10,77

18,70 ±10,91

р > 0,05

0,3

1,58

10,50
± 4,01
3,70
± 2,58
588,50
± 153,15
471,50
± 169,08

р < 0,05

0,9

7,89

р > 0,05

0,5

-11,9

р < 0,05

46,7

8,62

р < 0,05

19,5

4,31

У вправі «Статична рівновага за методикою Бондаревського (очі відкриті)»
ми спостерігали погіршення показників експериментальної групи, та
покращення показників контрольної групи. Це дозволяє рекомендувати підходи
які існують у традиційній програмі щодо розвитку цієї фізичної якості для
подальших досліджень.
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У вправі «Статична рівновага за методикою Бондаревського (очі закр)», в
експериментальній групі також позитивний приріст, хоча він є невеликий (14%)
порівняно з контрольною групою, де він сягнув 47,73%, і його можна
використовувати як підтримуючий для заняття.
У вправі «Статична рівновага за методикою Ромберга», зафіксовано
найбільший приріст у показниках експериментальної групи – з 41,6 с до 75,3 с,
що становить 81 %. Приріст значно суттєвіший у порівнянні з контрольною
групою, де показник покращився з 37,1с до 39,3с, що становить 6%. Тому
можемо пропонувати використання засобів з елементами бадмінтону для
формування розвиваючого ефекту у проявах статичної рівноваги (на прикладі
контрольної вправи «проба Ромберга»).
У вправі «Три перекиди вперед» за традиційною програмою ми
спостерігаємо спад на 0,7с, що становить 11% і дозволяє рекомендувати заміну
засобів контрольної програми для цієї фізичної якості. Тоді як діти, які
займались за експериментальною програмою достовірно покращили свій
результат на 2,1с, що становить 26%.
У вправі «Стрибок у довжину з місця уперед і назад» в показниках
експериментальної та контрольної груп суттєвих змін не відбулося, що вказує
на необхідність пошуку подальших напрямів вдосконалення засобів і методів
фізичного виховання для розвитку даної фізичної якості.
Таблиця 2
Показники координаційних здібностей дітей молодшого шкільного
віку ЕГ до та після педагогічного експерименту.
Результати
№
1.
2.
3.
4.

Контрольна вправа
Човниковий біг із перенесенням
кубиків по спіралі, с
Статична рівновага за методикою
Бондаревського (очі відкр.), с
Статична рівновага за методикою
Бондаревського (очі закр.), с
Статична рівновага за методикою
Ромберга, с

5.

Ходьба до цілі, см

6.

Три перекиди вперед, с

7.

Стрибок у довжину з місця уперед і
назад, см

8.

Тест Копилова,с

9.

Кидки м'яча у ціль, стоячи до неї
спиною, бали

10.

Метання тенісного
м'яча на дальність,
см

права рука
ліва рука

до

n

42,20
± 7,28
114,00
± 179,59
15,70
± 14,30
41,60 ±
77,56
123,00
± 58,75
8,00
± 2,31
47,00
± 12,95
13,70
± 2,54
5,50
± 3,06
812,50
± 304,91
633,70
± 229,91

34,50
± 3,75
80,90
± 82,11
17,90
± 17,37
75,30 ±
65,27
71,50
± 51,64
5,90
± 1,66
48,50
± 14,35
11,20
± 1,93
4,30
± 3,47
990,00
± 306,23
615,00
± 194,44

Достовірність
відмінностей

Різниця показників
абсолютна
відносна
(од.)
(%)

р < 0,05

7,70

18,25

р > 0,05

-33,10

-29,04

р > 0,05

2,20

14,01

р > 0,05

33,70

81,01

р < 0,05

51,50

41,87

р < 0,05

2,10

26,25

р > 0,05

-1,50

-3,19

р < 0,05

2,50

18,25

р < 0,05

-1,20

-21,82

р < 0,05

177,50

21,85

р > 0,05

18,70

2,95

У вправі Десять «вісімок» (тест Копилова), констатували перевагу
експериментальної групи над контрольною на 6,67%. Це підтверджує думки
значної кількості авторів стосовно високої ефективності використання
бадмінтону, зокрема для розвитку дрібної моторики рук за допомогою навчання
та оволодіння технічними прийомами з ракеткою. Враховуючи, що у дітей
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молодшого шкільного віку з вадами слуху в цілому спостерігається значне
відставання у розвитку переважної кількості фізичних якостей та їх проявів [1;
2; 9] та на підставі отриманих результатів можемо пропонувати для включення у
нормативну програму з фізичної культури засоби бадмінтону зі спрямованістю
на розвиток дрібної моторики м’язів кисті та передпліччя.
У тесті «Кидки м’яча у ціль, стоячи до неї спиною» зафіксовано спад в
обох групах, а це означає, що одним з першочергових завдань має стати пошук
шляхів покращення результату у даній вправі.
Незначні показники приросту в обох групах спостерігалися у тесті
«Метанння тенісного м’яча на дальність (ліва рука)»: в експериментальній групі
на 2,95%, контрольній на 4,31%.
У тесті «Кидки тенісного м’яча, права рука» в експериментальній групі
зафіксовано достовірне покращення результату, де перевага над контрольною
склала 68,2%. Це пояснюємо тим, що упродовж експериментальної програми
діти більше часу працювали з ракеткою ведучою правою рукою.
Висновки. За нормативною програмою та результатами кумулятивного
ефекту серії уроків фізичної культури зафіксовано негативні зміни в показниках
таких вправ як «Три перекиди вперед», тесті «Кидки м’яча у ціль стоячи до неї
спиною».
Використання засобів бадмінтону на уроках фізичної культури школярів
молодшого шкільного віку з вадами слуху дозволило спостерігати достовірні
(р<0,05) позитивні зміни у тестах: «статична рівновага за методикою Ромберга»,
«ходьба до цілі», «три перекиди вперед», «метання тенісного м’яча на дальність
(права рука)». Водночас знизилися результати таких вправ як: «статична
рівновага за методикою Бондаревського (очі відкриті)», і «кидки м’яча у ціль
стоячи до неї спиною».
Перспективи
подальших
досліджень
передбачають
вивчення
комплексного впливу засобів бадмінтону на фізичний розвиток дітей з вадами
слуху.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
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АНОТАЦІЇ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ БАДМІНТОНУ В УДОСКОНАЛЕННІ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ
Ірина Кріль, Олег Бубела, Роман Бенцак.
Львівський державний університет фізичної культури
Встановлено, що використання засобів бадмінтону на уроках фізичної культури
школярів молодшого шкільного віку з вадами слуху дозволило спостерігати достовірні
(р<0,05) позитивні зміни у тестах: «статична рівновага за методикою Ромберга», «ходьба до
цілі», «три перекиди вперед», «метання тенісного м’яча на дальність (права рука)». Водночас
зафіксовано зниження результатів таких вправ як: «статична рівновага за методикою
Бондаревського (очі відкр.)», і «кидки мяча у ціль стоячи до неї спиною».
Ключові слова: засоби бадмінтону, фізичне виховання, діти, вади слуху.
ЕФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ БАДМИНТОНА В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Ирина Криль, Олег Бубела, Роман Бенцак
Львовский государственный университет физической культуры
Установлено, что использование средств бадминтона на уроках физической культуры
детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха позволило наблюдать достоверные
(р<0,05) положительные изменения в тестах: «статическое равновесие по методике Ромберга»,
«ходьба к цели», «три кувырка вперед », «метание теннисного мяча на дальность (правая
рука)». В то же время зафиксировано снижение результатов таких упражнений как:
«статическое равновесие по методике Бондаревского (открытые глаза)», и «броски мяча в цель,
стоя к ней спиной».
Ключевые слова: средства бадминтона, физическое воспитание, дети, нарушение слуха.
THE EFFICIENCY OF BADMINTON EQUIPMENTS IN IMPROVEMENT
COORDINATION ABILITIES OF CHILDREN WITH HEARING DEFECTS
Iryna Kril, Oleh Bubela, Roman Bentsak
Lviv State University of Physical Culture
Stating that using badminton facilities on the physical education lessons pupils of primary
school with hearing defects observes significant (p <0,05) positive improvements in the tests : «static
equilibrium by the method of Romberg», «walking to the target», «three somersaults forward»,
«throwing a tennis ball at a distance (right hand)». However, fix the decreasing in the results of such
exercises as «static equilibrium by the method of Bondarevsky (open eyes)» and «ball-throwing to a
target standing back to it.».
Key words: badminton equipments, physical education, children, hearing defects.

РОЗВИТОК ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ
РІЗНИХ ВИДІВ АЕРОБІКИ
Аліна Кубатко, Катерина Шеховцова, Анастасія Сокол, Світлана Кокарева
Запорізький національний технічний університет
Актуальність. Необхідність рухової активності для здоров'я людини ні в
кого не викликає сумнівів. Досягти певних результатів у роботі над своїм тілом,
фізичним розвитком можна за допомогою різних засобів: бігу, їзди на
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велосипеді, плавання, гімнастичних вправ, аеробіки . Остання набула великої
популярності у дівчат і молодих жінок. Інтерес цей не випадковий і, на наш
погляд, не може бути пояснений тільки модою. Термін " аеробіка " походить від
слова аеробний, що значить кисневий, вперше був введений доктором К.Купера,
відомим американським фахівцем в галузі масової фізичної культури . Пізніше в
США і Європі аеробіка стала розвиватися за різними напрямками - аеробичні
танці, аеробна гімнастика, аеробіка Джейн Фонди, степ- аеробіка, шейп аеробіка та інші. За змістом всі ці напрямки незначно відрізняються один від
одного, а по суті вони об'єднані в одну форму проведення занять, яка широко
використовується як засіб фізичного виховання в загальноосвітніх школах ,
коледжах, вузах.
У своєму експерименті ми використовували два види аеробіки – оздоровчу
та степ-аеробіку. Оздоровча аеробіка - синтез загально – розвиваючих вправ,
підскоків, стрибків, ускладнених танцювальним стилем і виконуваних під
музичний супровід. Степ-аеробіка - різновид аеробіки. У тренуванні
використовується степ-платформа висотою 15 см. Виконуються кроки вгорувниз, обходи навколо, уздовж платформи, переміщення через степ.
Людина завжди прагнула до зміцнення свого здоров'я, мріючи про
збільшення сили, гнучкості, витривалості. Тому це є дуже актуальним і для
молоді, студентів. Різні види аеробіки сприяють розвитку показників рухової
активності та фізичних якостей.
Мета. В даний час вже ні в кого не виникає сумнівів в тому, що процес
фізичної підготовки в оздоровчій фізичній культурі повинен базуватися на
чіткому уявленні про фізичний стан людини і його зміни, пов'язані з фізичними
навантаженнями. Проблема оцінки фізичного стану є спільною для спорту та
оздоровчої фізичної культури, тому перед нами стояла мета: виявити методи
контролю за студентами, які займаються різними видами аеробіки, щоб
пропоновані їм навантаження були дійсно корисні.
Одна з найголовніших завдань в оздоровчій фізичній культурі - правильно
підібрати засоби, методи розвитку основних рухових якостей, завдяки яким
покращився б стан фізичної підготовленості дівчат на заняттях аеробікою.
Методи, організація дослідження. У дослідженні брали участь дівчата
віком 17-19 років. Для експерименту були сформовані дві групи: у групі I дівчата
займалися степ-аеробікою (11 осіб), у групі II - оздоровчою та степ-аеробікою
(13 осіб). Заняття проходили три рази на тиждень по 2 год протягом 1 року.
Педагогічний експеримент проходив на базі збірної команди зі спортивної
аеробіки ЗНТУ.
Всі заняття були побудовані за єдиними принципами. Основною
структурною одиницею є комплекс, мікроструктурними елементами - вправи.
По впливу на системи організму займаючихся всі вправи аеробіки можна
розділити на три групи. До першої - відносяться вправи, які надають вплив на
серцево-судинну і дихальну системи, до другої - вправи для м'язів і суглобів, до
третьої - вправи, дія яких спрямована на нервову систему методами релаксації,
навіювання, аутотренінгу.
У групі I темп музичного супроводу в основній частині заняття варіювався
в межах 128-138 уд/хв протягом усього експерименту. Випробовувані
виконували комплекси вправ, в основному складені з базових кроків степаеробіки (basic, v-step, tap up-tap down, step tap, lift step, straddle down, turn step,
over the top), які в подальшому модифікувалися.
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У партерної частини заняття випробувані виконували вправи, які
розвивають силу м'язів верхнього і нижнього відділів черевного преса, спини,
грудей, рук, ніг. Вправи виконувалися без обтяжень.
У заключній частині студенти розвивали гнучкість засобами класичних
статичних вправ.
Для групи II була розроблена інша методика занять. Протягом усього
експерименту заняття оздоровчою аеробікою (ОА) змінювалися уроками степаеробіки (СА). Темп музичного супроводу (ОА) варіювався в межах 138-150
уд/хв, а на заняттях СА - 122 - 144 уд/хв. Методи розвитку витривалості,
гнучкості, сили, швидкості засобами аеробіки, використані в роботі,
представлені в табл. 1.
Для досягненні мети в проведеному дослідженні застосовувалися такі
педагогічні тести.
- Сила двоголового м'яза плеча, великий грудної м'язи (СР).
Вказівки: згинання-розгинання рук в упорі лежачи.
Необхідний критерій: кут між плечем і передпліччям - 90°. Кисті
розташовуються під плечима, спина, сідниці, ноги складають пряму.
- Сила прямих м'язів живота (верхній відділ черевного преса - СВВ).
Вказівки: затримати вгорі положення плечей, не натискаючи руками за
головою. Не відривати поперек від підлоги.
Необхідний критерій: лежачи на спині, зігнути коліна, ступні на підлозі.
Руки за голову, лікті в сторони. Утримання піднятих плечей в цьому положенні
якомога довше.
- Сила прямих м'язів живота (нижній відділ черевного прес-СЧП).
Вказівки: лежачи на спині підняти обидві ноги у вертикальне положення.
Нижню частину спини щільно притиснути до підлоги. Партнерка кладе одну
руку під поперек випробуваної, а іншою стосується піднятих ніг. Випробувана
повільно опускає ноги на підлогу, намагаючись при цьому притискати поперек
до підлоги. Як тільки партнерка відчула, що поперек не притиснута до підлоги,
вона затримує ноги випробуваної і вимірює відстань між підлогою і п'ятами.
Необхідний критерій: Тест виконується в парах. чим менше відстань між
підлогою і п'ятами, тим краще показник сили нижнього відділу черевного преса.
- Гнучкість м'язів спини (ГС).
Вказівки: виконати нахил вперед з платформи висотою 40см. Результат
реєструється по лінійці, прикріпленою одним кінцем до краю платформи.
Необхідний критерій: при нахилі ноги випрямлені в колінних суглобах.
Виконувати нахил необхідно без ривкових рухів.
- Витривалість серцево-судинної та дихальної систем.
Вказівки: біг 6 хв. Необхідно подолати найбільшу відстань.
Необхідний критерій: Дихання протягом усього тесту має бути
рівномірним.
Результати дослідження. Статистичну обробку експериментальних даних
проводили за t-критерієм Стьюдента.
Достовірність відмінностей за t-критерієм Стьюдента показників у групах I
і II після експерименту в порівнянні з показниками до експерименту.
- Р < 0,05; ** - р < 0,01.
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Таблиця 1.
Основні рухові якості та методика їх розвитку
Фізичні якості

Методи
Рівномірний
безперервний
Інтервальний
(кругове
тренування)

Витривалість

Змінний
безперервний

Повторний

Багаторазового
розтягування
Статичного
розтягання
Гнучкість
Метод
попереднього
напруження м'язів

"Ударний"
Сила

Швидкість

Метод розвитку
вибухової сили

Засоби

Методика

Танцювальні вправи

Тривалість вправ від 15 до 30 хв

Танцювальні вправи,
Повторне виконання вправ
біг, силові вправи з
невеликої тривалості через певні
використанням
інтервали відпочинку
інвентарю
"фартлек" (гра швидкостей), в
процесі тривалої роботи
Танцювальні вправи,
виконуються вправи в більш
біг
високому темпі; це робота
змінної потужності
Повторне виконання вправ з
максимальною або
Танцювальні вправи регламентованою інтенсивністю
і довільною тривалістю
інтервалів відпочинку
Багаторазове виконання вправ з
Вправи з власною
поступовим збільшенням
вагою тіла
розмаху рухів
Вправи з власною
Вправи виконуються від 10 до 30
вагою тіла, вправи в
сек.
парах
Спочатку виконується активне
розтягування м'язів тренуємого
Вправи в парах з
суглоба до межі, потім тренуєму
власною вагою тіла частину тіла розігнути в суглобі
на амплітуду трохи більше
половини можливої
Стрибки,
Відштовхування після стрибка в
відштовхування
глибину з дозованим висотою
Вправи з
5-6 повторень з вагою 60-80%
обтяженнями,
від max; 2-4 підходи з
стрибкові вправи
інтервалом відпочинку

Метод розвитку
динамічної сили

Вправи з обтяженнями

Стрибкові вправи

Повторний

Переміщення руками,
біг на місці

Ритмічне переміщення двох
складених долонь з
максимальною частотою

Обговорення результатів. Значення показника 6-хвилинного бігового
тесту в групі I знизилося на 0,11 (різниця недостовірна), в групі II - достовірно
збільшилася на 1,12 (р <0,05), що свідчить про підвищення витривалості в цій
групі займаючихся.
Значення показника СР достовірно збільшилися після експерименту в двох
групах, відповідно, на 9,42 (р <0,01) і 14,7 (р <0,05), що дозволяє говорити про
збільшення сили рук у двох групах займаючихся.
Результати тесту на СВВ говорять про збільшення значень цього показника
у двох групах, відповідно на 1,01 (р <0,05) і 16,97 (р <0,01), що вказує на
збільшення сили м'язів верхнього відділу черевного преса в групах І і II.
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Таблиця 2.
Динаміка зміни показників тестів на силу, гнучкість, витривалість у
дівчат, що займаються аеробікою, М ± т
ГРУПИ
I (степ)
II (аеробіка+
степ)
I (степ)
II (аеробіка+
степ)

СЧП, см

ГС, см

1,36±0,01

ПОКАЗНИКИ
СВВ, хв
СР, раз
ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ
5,82±0,38
19,90±1,52

77,60±4,24

7,51±1,58

1,31 ±0,03

7,03±7,08

48,92±7,08

13,02±0,65

6-мин. біг, км

29,31 ±3,38

1,25±0,01

ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
6,83±0,07*
29,32±1,28*

43,02±2,85**

14,12±1,34*

1,43±0,02*

9,00±4,92**

24,03±4,92**

21,03±0,79**

44,03±2,43*

Після експерименту відбулося достовірне зниження результатів у тесті на
СЧП у двох групах: у I - на 34,58 (р <0,01), в II - на 24,89 (р <0,01), що свідчить
про збільшення сили м'язів нижнього відділу черевного преса в цих групах.
Показники ГС достовірно збільшилися після експерименту в двох групах,
відповідно на 6,61 (р <0,05) і 8,01 (р <0,05), що вказує на поліпшення гнучкості
займаючихся в групах I і II.
Висновок. Таким чином, в результаті проведеного дослідження та аналізу
отриманих даних можна зробити висновок, що цілеспрямовані, регулярні
заняття різних видів аеробіки і спеціально підібрані комплекси
загальнорозвиваючих вправ позитивно впливають на розвиток рухових якостей
займаються. Викликають при цьому зміни в показниках фізичного розвитку і
значні зміни в показниках рухових якостей студенток, використані в роботі
методи контролю можуть застосовуватися для оцінки ступеня розвитку
витривалості, сили різних груп м'язів, гнучкості в результаті занять різними
видами аеробіки.
1.
2.
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5.
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7.
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АНОТАЦІЇ
РОЗВИТОК ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ РІЗНИХ ВИДІВ
АЕРОБІКИ
Аліна Кубатко, Катерина Шеховцова, Анастасія Сокол, Світлана Кокарева
Запорізький національний технічний університет
Для підвищення показників рухової активності та розвитку фізичних якостей у
студенток 17-19 років Запорізького національного технічного університету застосували на
заняттях різні види аеробіки.
Ключові слова: аеробіка, фізичні якості, показники рухової активності.
РАЗВИТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДСТВАМИ
РАЗНЫХ ВИДОВ АЭРОБИКИ
Алина Кубатко, Екатерина Шеховцова, Анастасия Сокол, Светлана Кокарева
Запорожский национальный технический университет
Для повышения показателей двигательной активности и развития физических качеств у
студенток 17-19 лет Запорожского национального технического университета применили на
занятиях различные виды аэробики.
Ключевые слова: аэробика, физические качества, показатели двигательных качеств.
DEVELOPMENT INDICATORS MOTOR ACTIVITY OF DIFFERENT KINDS OF
AEROBICS
Alina Kubatko, Catherine Shekhovtsov, Anastasia Sokol, Svetlana Kokarev
Zaporizhzhya National Technical University
To improve the performance of motor activity and development of physical qualities in
students 17-19 years of Zaporizhzhya National Technical University applied to various types of
aerobics classes.
Key words: aerobics, physical quality, indicators of motor characteristics.

ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ «НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС» У ВДПУ
Валентина Кузьмік
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Сучасний технічний рівень розвитку, зростання
продуктивності праці вимагає від майбутніх фахівців різних сфер діяльності не
тільки відповідної кваліфікації, високого освітнього, політичного і культурного
рівня, а й міцного здоров'я, належного рівня загально-фізичної підготовленості,
оскільки від цих чинників значною мірою залежить досягнення успіхів,
збереження працездатності на довгі роки.
На жаль, в останні роки на тлі інтенсифікації навчального процесу у ВНЗ
спостерігається тенденція до зниження обсягу рухової активності студентів, що
негативно позначається на показниках їхнього фізичного стану [3].
У Цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації»
також зазначено, що в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я
населення, різко зріс рівень захворюваності. Так, майже 9 % дітей, учнів та
студентів мають різні відхилення в стані здоров’я, у понад 50% обстежених –
незадовільна фізична підготовка. Близько 61% молоді віком 16–19 років має
низький і нижчий від середнього рівні фізичного стану [10].
Недостатня рухова активність, відсутність свідомої мотивації до занять
фізичними вправами та обов’язкової процедури визначення рівня фізичного
182

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
стану й підготовленості юнаків і дівчат, як важливого критерію якості процесу
фізичного виховання, є основними причинами захворюваності серед
студентської молоді.
Оцінюючи фізичну сторону здоров’я студентів групи «настільний теніс»,
на наш погляд, доцільно охарактеризувати поняття «фізичний стан» людини.
О.В. Дрозд (1990) цей термін розглядає як сукупність взаємопов’язаних
ознак: фізичний розвиток, фізична підготовленість, фізична працездатність і
функціональний стан органів і систем [5].
Дослідженням фізичного стану людей різних вікових і соціальних груп
займались вітчизняні і закордонні науковці (Л. Г. Апанасенко, 1988; О. В.
Дрозд, 1999; Є. А. Пирогова, 1986; А. Бухвал, О. Самчук, 2009).
Велику кількість робіт присвячено проблемі вивчення фізичного стану
студентів як одній з умов професійної підготовки (О. Е. Коломійцева, 2006; Є.
О. Котов, 2003; В. П. Краснов, 2000; Р. Т. Раєвський, 2001; О. В. Церковна, 2007;
Б. М. Шиян, 1998 та ін.), а також дослідженню взаємозв’язку між рівнем
фізичного стану й здоров’я студентів (Г. Л. Апанасенко, 1998; Л. П. Сергієнко,
1998, В. В. Шигалевський, 1999 та ін.).
Зважаючи на вищесказане, ми визначили основну проблематику нашої
статті, що полягає у вивченні фізичного стану студентів групи «настільний
теніс».
Дослідження виконувалось на кафедрі фізичного виховання Вінницького
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (ВДПУ).
Мета дослідження – аналіз результатів оцінки фізичного стану студентів
групи «настільний теніс» за комплексним тестом Є.А. Пирогової.
Методи й організація дослідження. – аналіз спеціальної науковометодичної літератури, методи математичної статистики.
У дослідженні брали участь студенти 1 курсу ВДПУ (n = 60): 30 юнаків і
30 дівчат віком 16 – 18 років, які за станом здоров'я віднесені до основної групи.
У методиці Є.А. Пирогової в якості вихідних даних використовувались наступні
величини: вік, маса тіла, зріст, частота серцевих скорочень (після 5-хвилинного
відпочинку в положенні сидячи), артеріальний тиск.
Результати дослідження. Аналіз науково-методичної літератури та
документів, які регламентують навчальний процес у вищих навчальних
закладах, дав підстави стверджувати, що належна фізична підготовка є
важливою передумовою якісної професійної підготовленості випускників ВНЗ
до практичної діяльності.
Підвищення рівня здоров'я студентів безпосередньо пов'язана з руховою
активністю, яка на сьогоднішній день, на жаль, знижується приблизно в два-три
рази. Значну частину денного часу студенти перебувають на навчальних
заняттях, і лише заняття з фізичного виховання можуть частково заповнити
недолік рухів. Інтенсивність і тривалість рухового навантаження студентів
протягом навчальних занять визначаються із урахуванням закономірних змін
фізичної і розумової працездатності, тісно пов'язаних із добовим ритмом їх
фізіологічних функцій, залежать від тривалості і особливостей навчальних
предметів [2].
Позитивний результат занять із фізичного виховання значно залежить від
функціонального стану і тренованості організму студентів, який можна
визначити й оцінити за допомогою функціональних проб і тестів. Володіючи
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такою методикою, можна успішно програмувати найоптимальніший руховий
режим, індивідуалізувати засоби і методи роботи [1,4].
На початку навчального року проводиться обстеження студентів, де лікар
визначає стан здоров'я та фізичний розвиток кожного з них і розподіляє в одну з
медичних груп: основну, підготовчу або спеціальну. Рівень фізичної й
спортивно-технічної підготовленості студента визначається на перших заняттях
після перевірки стану фізичної й спортивно-технічної підготовленості на основі
контрольних вправ і нормативів програми з фізичного виховання [1, 7].
Ці знання в області вивчення функціонального стану організму студентів
мають одне з першорядних значень для викладачів кафедри фізичного
виховання. Отримані результати можуть зареєструвати не тільки позитивний
вплив занять фізичними вправами, а й дозволяють вирішувати питання відбору,
допуску до тренувальних занять, планувати режим рухового навантаження,
виходячи з рівня фізичної підготовленості й стану здоров'я організму.
Для студентів ці знання також важливі, тому, що можуть стати мотивацією
для початку тренувань, спрямованих на поліпшення фізичної форми. Кірм того,
їх можна використовувати з метою проведення самоконтролю впродовж
фізичного вдосконалення [6].
Для уточнення питання про пріоритетні фактори, що визначають структуру
фізичного стану, у Київському науково-дослідному інституті медичних проблем
фізичної культури був проведений багатофакторний, множинний аналіз морфофункціональних показників, що приблизно характеризує різні сторони
фізичного стану людини. За результатами дослідження виділено шість
провідних факторів, сумарний внесок яких в узагальнену дисперсію вибірки
склав 82,2%. Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те, що
структура фізичного стану практично здорових людей не може бути зведена до
одного показника. Вона визначається сукупністю факторів, основну роль серед
яких відіграють показники фізичної працездатності, функціональних
можливостей кардіо-респіраторної системи й вікові. Показники фізичного
розвитку залежать від цих основних показників. Об'єктивна оцінка готовності
організму до виконання фізичних навантажень може бути дана лише з
урахуванням усього комплексу основних факторів. Чим більша їх кількість
береться до уваги, тим вища точність оцінки, а отже, й ефективність добору
застосовуваних засобів, спрямованих на удосконалення фізичного стану [8].
Для оцінки фізичного стану запропоновано низку прямих і непрямих
методів. Найбільш розповсюджений - метод визначення аеробної
працездатності організму, як першочергового фактору фізичного стану, що
відображає характеристику функціональних резервів організму і рівень
фізичного здоров'я. Однак його пряме визначення пов'язане з необхідністю
використання спеціальних приладів, наявністю кваліфікованого персоналу і
вимагає значного часу на дослідження.
В основу непрямих методів оцінки покладені дані про лінійну залежність
між потужністю навантаження, ЧСС і споживанням кисню. У зв'язку з цим при
виконанні одного чи декількох навантажень субмаксимальної потужності (це
безупинна робота максимально можливої потужності тривалістю від 20-30 с. до
3-5 хв) у досліджуваного визначають ЧСС і величину навантаження (у ватах).
Потім, використовуючи метод екстраполяції, за номограмами, формулами і
графіками визначають величину МПК [8].
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Рівень фізичного стану можна визначити також за допомогою природних
рухових дій - ходьби, бігу, плавання. Більшій кількості споживаного кисню
відповідає більш високий ступінь фізичної підготовленості і здатність
перебороти дистанцію за коротший час.
Для комплексної оцінки і визначення фізичного стану людини
використовуються діагностичні експрес-системи, що включають показники
фізичної працездатності, серцево-судинної системи, віку, загальної
витривалості, швидкості, динамічної сили тощо. Українськими вченими
створено кілька варіантів діагностичних систем, відповідно для первинного
контролю – «Контрекс-1», поточного контролю – «Контрекс-2» і для
самоконтролю – «Контрекс-3». Однак потрібно констатувати деяку їх
громіздкість, що викликає незручності при використанні [8].
До групи експрес-методів відносять також оцінку фізичного стану і
фізичної працездатності людини за допомогою різних рухових тестів. Для
оцінки реакції серцево-судинної системи на дозоване навантаження
використовується тест Руф’є, оцінки фізичної працездатності й аеробної
продуктивності - тест Купера, або інші варіанти дозованих навантажень
(Гарвардський степ-тест, біговий варіант тесту PWC170, проба Царде і т.д.) [9].
Згадані вище способи оцінки фізичного стану мають деякі обмеження
щодо використання в практиці масової фізичної культури. Показник МПК
завжди
пов'язаний
з
необхідністю
виконання
максимальних
чи
субмаксимальних фізичних навантажень, значних тимчасових витрат на
обстеження однієї людини, наявності кваліфікованого персоналу і відповідної
апаратури. Використання бальних діагностичних систем передбачає виконання
великої кількості рухових тестів. Це зумовило пошук простіших способів
оцінювання фізичного стану.
Для визначення меж припустимого фізичного навантаження на початкових
етапах занять фізичними вправами для навчального відділення «настільний
теніс» нами було проведено оцінку фізичного стану студентів (ОРФС) першого
курсу за методикою Є.А.Пирогової (1986) [1,3].
З метою з'ясування прогнозованого рівня фізичної працездатності юнаків і
дівчат за допомогою безнавантажувального методу використовувалась формула:
ОРФС = (700 - 3хЧСС - 2,5хАТСР - 2,7хВ + 0,28хМ)/ (350 -2,6хВ +
0,21хЗр), де:
АТСР = АДТ+ 1/3 АТП; АТП = АТС-АДТ;
ЧСС – частота серцевих скорочень у спокої;
АТСР - середній артеріальний тиск (мм.рт.ст.);
АДТ - діастолічний артеріальний тиск (мм.рт.ст.);
АТС - систолічний артеріальний тиск (мм.рт.ст.);
АТП - пульсовий артеріальний тиск (мм.рт.ст.);
В - вік (кількість повних років);
М - маса тіла (кг);
Зр - зріст у положенні стоячи (см).
З огляду на тісний взаємозв'язок деяких простих для виміру
морфофункціональних показників (вік, маса тіла, ЧСС і середній артеріальний
тиск), були розроблені рівняння регресії для прогнозування максимальної
фізичної працездатності і рівня фізичного стану.
Наведена формула забезпечує досить точний прогноз РФС, якщо маса тіла
не перевищує 15% від її належного рівня.
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Зіставлення кількісних значень «ОРФС» з оціночною шкалою демонструє
прогнозований рівень фізичного стану (РФС) (табл. 1).
У дівчат рівень фізичного стану перебував на нижчому рівні, тобто якщо
за оціночною шкалою визначали високий рівень фізичного стану, то для дівчат
він відповідав вищому від середнього.
Аналіз показника тесту Є. А. Пирогової, поданого в табл. 1, свідчить про
низький рівень фізичного стану студенток, що вказує на низький фізичний
розвиток обстежуваних і свідчать про необхідність зміни рівня фізичного
навантаження на заняттях із фізичного виховання навчального відділення
«настільний теніс», задля покращення загального рівня фізичного стану та
фізичної працездатності студентів.
Таблиця 1
Оцінка рівня фізичного стану за методикою Є.А. Пирогової
Рівень фізичного стану
Низький
Нижче за середній
Середній
Вище за середній
Високий

Юнаки
0,230-0,375
0,376-0,525
0,526-0,675
0,676-0,825
0,826 та вище

Дівчата
0,155-0,265
0,266-0,365
0,366-0,475
0,476-0,575
0,576 та вище

На підставі аналізу результатів показників функціонального стану
організму студентам була запропонована індивідуальна програма самостійних
занять фізичними вправами, спрямована на покращання діяльності серцевосудинної системи та сили м’язів тулуба і верхніх кінцівок. У програмі визначено
пульсовий режим (140-150 уд/хв-1), тривалість (20-25 хв) та періодичність (3-4
рази) занять оздоровчою ходою й бігом у тижневому циклі, рекомендовано
комплекс вправ із ракеткою та обтяженням (до 2 кг) для щоденного виконання.
Висновки
Діюча система занять із фізичного виховання не задовольняє потреби
організму студентів-першокурсників у руховій активності, що призводить до
погіршення стану їх здоров’я. Підтвердженням цього є отримані дані про
фізичний стан за допомогою комплексного тесту Є.А. Пирогової, який виявив,
що рівень фізичного стану студентів є «низький» для юнаків й «нижче за
середній» - у дівчат.
Систематичні заняття фізичними вправами і спортом допомагають
зосередити усі внутрішні ресурси організму на досягненні поставленої мети,
підвищують працездатність, дозволяють вмістити в рамки короткого робочого
дня виконання всіх намічених справ, виробляють потребу в збереженні та
зміцненні здоров’я протягом усього життя. При цьому для самооцінки свого
фізичного стану і його зміни під впливом занять фізичними вправами під час
організованих та самостійних тренувань студентам дуже важливо проводити
самооцінку функціональних і рухових особливостей організму, щоб при
необхідності коректувати тренувальне навантаження. Це дасть змогу визначити
вихідний, поточний стани та ефективність впливу занять з настільного тенісу.
Отже, своєчасна оцінка фізичного стану студентів групи «настільний
теніс» сприятиме покращенню рівня їх фізичної підготовленості, дасть змогу
планувати вибір ефективних засобів і методів фізичного виховання для
зміцнення здоров’я.
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Отримані результати дослідження фізичного стану студентів можуть бути
використані в подальшій практиці організації та проведення занять із фізичного
виховання в групах настільного тенісу. Для студентів, які розуміють, на якому
рівні знаходиться їх фізичний стан, це буде змога краще оцінити свої
можливості на даному етапі. Можливо, результат розрахунку стане для них
мотивацією для початку тренувань, спрямованих на поліпшення фізичної
форми, або, навпаки, можливістю переконатися, що все роблять правильно,
тому повинні підтримувати свій поточний стан.
Очікується подальше проведення оцінки фізичного стану студентів із
метою порівняльного аналізу та внесення відповідної корекції в навчальний
процес, застосування якої ефективно вплине на розробку нових програм
фізичного виховання молоді й інших засобів компенсації дефіциту рухової
активності студентів вищих навчальних закладів.
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2.
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7.
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АНОТАЦІЇ
ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
«НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС» У ВДПУ
Валентина Кузьмік
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді є одним із пріоритетних напрямів
освіти в Україні, тому основною метою навчально-виховного процесу у ВНЗ варто визначити
формування свідомого ставлення молоді до власного фізичного добробуту.
«Фізичний стан» є показником максимальних аеробних можливостей організму людини,
що передбачає кількісне вимірювання й оцінку працездатності під час фізичних навантажень.
Він визначається сукупністю взаємозалежних ознак, до яких належать: фізична працездатність,
функціональний стан органів і систем, фізичний розвиток, фізична підготовленість, вік, зріст,
вага тіла людини.
Вивчення фізичного стану студентів дасть змогу оптимізувати процес фізичного
виховання, що сприятиме підвищенню оздоровчої ефективності вправ.
Ключові слова: фізичний стан, оцінка, працездатність, студенти, здоров’я, рухова
активність.
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» В ВГПУ
Валентина Кузьмик
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Сохранение и укрепленье здоровья студенческой молодежи является одним из
приоритетных направлений образования в Украине, поэтому основной целью учебновоспитательного процесса в вузе следует определить формирование сознательного отношения
молодежи к собственному физическому благосостоянию.
«Физическое состояние» является показателем максимальных аэробных возможностей
организма человека, что предполагает количественное измерение и оценку работоспособности
при физических нагрузках. Оно определяется совокупностью взаимосвязанных признаков, к
которым относятся: физическая работоспособность, функциональное состояние органов и
систем, физическое развитие, физическая подготовленность, возраст, рост и вес тела человека.
Изучение физического состояния студентов позволит оптимизировать процесс
физического воспитания, что будет способствовать повышению оздоровительной
эффективности упражнений.
Ключевые слова: физическое состояние, оценка, работоспособность, студенты.
здоровье, двигательная активность.
EVALUATE THE PHYSICAL CONDITION OF STUDENTS TRAINING
DEPARTMENT "PING-PONG" IN VSPU
Valentine Kuzmik
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
Preservation and promotion of health students is one of the priorities of education in Ukraine,
because the primary purpose of the educational process in universities should determine the formation
of a conscious attitude of young people to their own physical well-being.
"Conditions" is a measure of maximum aerobic capacity of the human body, providing a
quantitative measurement and evaluation of performance during exercise. It is defined by a set of
interrelated features, including: physical performance, functional state of organs and systems,
physical development, physical fitness, age, height, weight, body.
The study of the physical condition of students will help optimize the physical training that will
enhance the effectiveness of recreational exercise.
Key words: physical condition assessment, performance, students, health and physical activity.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В УМОВАХ ТУРИСТСЬКИХ
ПОХОДІВ НА ДИНАМІКУ СИЛИ ОКРЕМИХ ГРУП М’ЯЗІВ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
Валентина Курілова, Сергій Редько, Володимир Шпак
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Постановка проблеми. Стан фізичної підготовленості студентської молоді
є актуальним питанням, що досліджуються в роботі вищих навчальних закладів.
Актуальність питання рухової активності для розвитку і формування фізично
розвиненої молоді не викликає сумніву. Загальновідомо, що її дефіцит в житті
людей негативно відбивається на функціонуванні їх організму в той час, як будьякий вид динамічної активності дає позитивні результати [1;5;7].
Особливої уваги заслуговує самодіяльний туризм, як вид рухової
активності, що позитивно впливає на зміцнення здоров’я, моральну вихованість
підростаючого покоління та молоді [2;3;5;7].
Метою наших досліджень було вивчення впливу фізичних навантажень в
умовах піших та лижних туристських походів на динаміку силових показників
окремих груп м’язів студентської молоді.
Методи, організація досліджень. Під контроль було взято студентів, які
щорічно під час зимових та літніх канікул брали участь у туристських походах у
складі вузівських груп та різних колективів міста. Вони і склали
експериментальну групу. Контролем слугували ровесники та ровесниці з тих же
академічних груп, віднесених до основної медичної групи, але які не займались
в жодній із спортивних секцій, в туристських походах участі не брали і вели
звичайний спосіб життя. Студенти контрольної та експериментальної груп
щорічно у перших числах вересня проходили медичне обстеження та
тестування. У них після медичного обстеження було знято показники сили
м’язових груп, які отримують найбільше навантаження під час туристського
походу: (згиначів та розгиначів) тулуба, кисті, стегна, гомілки, та ступні.
Результати досліджень та їх обговорення. Обидві групи студентів
знаходились під контролем упродовж двох років навчання (перший та другий
курси) [4].
Як видно з представлених нижче матеріалів показники сили зазначених
м’язів студентів контрольної та експериментальної груп на початку навчання на
першому курсі були різними. А деякі показники студентів контрольної групи
навіть дещо перевищували такі показники ровесників експериментальної групи
(сила м’язів - згиначі та розгиначі стегна у дівчат, сила м’язів - згиначі та
розгиначі стегна, а також розгиначів гомілки у хлопців). Та вже через рік
відмічено більш активне покращення вивчених показників у студентів
експериментальної групи у порівнянні з такими ровесників контрольної групи.
Отримані результати оброблено математично і представлено в таблиці № 1.
У подальшому спостерігалося посилення позитивної динаміки силових
показників і на кінець педагогічного експерименту показники студентів
експериментальної групи вже значно відрізнялись від таких ровесниць і
ровесників контрольної групи. Так, якщо на кінець наших спостережень сила
м’язів згиначів тулуба дівчат експериментальної групи збільшилась на 14,8 кг,
то у ровесниць контрольної групи вона збільшилась на 6,3 кг. Сила м’язіврозгиначів тулуба у дівчат експериментальної групи збільшилась на 10,3 кг, в
той час, як у ровесниць контрольної групи вона збільшилось на 8,0 кг.
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Звертає на себе увагу той факт, що у піших туристських походах активніше
зростає сила м’язів-згиначів тулуба, ніж розгиначів, що може пояснюватись
більшим напруженням м’язів - згиначів для протидії масі туристського рюкзака
[3;7]. А якщо врахувати, що у пішохідних мандрівках ходовий день туриста
триває 6-7 годин з відповідними короткими перервами, то часу для тренування
вищезазначених м’язів достатнього.
Сила м’язів-згиначів кисті (стискання) на кінець наших спостережень
збільшилась на 6 кг у дівчат експериментальної групи та на 4,1 кг у ровесниць
контрольної групи.
Сила м’язів-згиначів стегна у дівчат експериментальної групи збільшилась
за час педагогічного експерименту на 9,8 кг проти 6,4 кг у ровесниць
контрольної групи.
Сила м’язів-згиначів стегна дівчат збільшилась відповідно на 13,6 кг проти
6,7 кг у ровесниць контрольної групи.
Слід зазначити, що показники сили м’язів-розгиначів стегна дівчат
експериментальної групи за час спостережень збільшилась суттєвіше у
порівнянні з м’язами - згиначами. Це можна пояснити більшими
навантаженнями на м’язи-розгиначі, враховуючи ще і масу туристського
рюкзака. Підтвердженням цього є динаміка показників сили зазначених м’язів
під впливом фізичних навантажень у лижних туристських походах, де приріст
вивченого показника відчутно менший у порівнянні з такими учасників піших
туристських походів [5;7].
Сила м’язів-згиначів ступні збільшилась у дівчат експериментальної групи
на 9 кг., в той час, як у ровесниць контрольної групи вона збільшилась на 5,4 кг.
Сила м’язів - згиначів гомілки збільшилась відповідно на 7,2 кг. та на 4,9
кг., м’язів -розгиначів гомілки - відповідно на 2,9 кг. та на 0,5.кг.
Сила м’язів-згиначів ступні збільшилась відповідно на 9,0 кг. та на 5,4.кг.
Аналогічна, але більш виразна, динаміка вивчених показників мала місце у
хлопців. Так, якщо сила м’язів - згиначів тулуба хлопців експериментальної
групи за час наших спостережень збільшилась на 23,9 кг то у ровесників
контрольної групи вона збільшилась на 8,4 кг Збільшення показників сили
м’язів - розгиначів склала відповідно 18,9 кг та 16,3 кг
У хлопців спостерігається також як і у дівчат, але більше виразна, тенденція
збільшення сили м’язів - згиначів тулуба, ніж м’язів-розгиначів, що можна
пояснити тією ж причиною, що і у дівчат.
Сила м’язів-згиначів кисті (стискання) хлопців експериментальної групи
збільшилась на 9,5 кг проти 7,6 кг у ровесників контрольної групи.
Сила м’язів-згиначів стегна за час педагогічного експерименту збільшилась
на 9,8 кг у хлопців експериментальної групи та на 7,7кг. у ровесників
контрольної групи. Збільшення сили м’язів - розгиначів стегна склало
відповідно 23,2 кг та 18,8 кг. Як і у дівчат, у хлопців мала місце та ж тенденція
більш виразного збільшення сили м’язів - розгиначів стегна у порівнянні із
згиначами.
Сила м’язів-згиначів гомілки збільшилась у хлопців експериментальної
групи на 10,8 кг проти 6,3 кг у ровесників контрольної групи. Збільшення
показників сили м’язів-розгиначів склало відповідно 12,7 кг та 9,8 кг
Збільшення сили м’язів-згиначів ступні склало відповідно 19,1 кг та 9,4 кг.
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Таблиця 1
Динаміка показників сили окремих груп м’язів студентської молоді під
вплив занять у спортивних секціях.

№/п

1

1

2

3

4

5

6

Показники
n/ г

2

час
обстеження

контрольні
п

Різни
ця п
кг.

М± м

3

4

5

1

9

20,2+1,6

М’язи тулуба

2

9

25,8 ±0,9

(згиначі)

3

9

26,5 ±0,8

М’язи тулуба

1

9

91,9± 1,8

(розгиначі)

2

9

78,3 ±2,4

3

9

99,9 ±4,1

1

9

24,8 ±0,9

2

9

27,3 ± 0,9

3

9

28,9± 0,8

М’язи стегна

1

9

76,8 ±2,3

(згиначі)

2

9

82,3 ± 1,8

3

9

83,2± 1,6

М’язи ступні

1

9

19,8 ±0,7

(згиначі)

2

9

23,7 ± 1,6

3

9

26,5 ±0,8

М’язи ступні

1

9

59,1 ±0,9

(згиначі)

2

9

62,4 ±1,3

3

9

М’язи кисті

експериментальні

6
Дівчата

різниця
М± м
кг.

7

8

9

5

21,60 ± 2,0

5,6

5

27,9 ± 1,7

6,3

6,3

5

36,4 ±2,1

14,8

5

92,5 ±2,4

6,4

5

99,92 ±2,0

7,4

8,7

5

102,8± 3,9

10,3

5

25,26 ±0,8

2,5

5

28,9 ±0,9

2,9

4,1

5

31,0± 1,1

6,0

5

75,9 ± 1,9

5,5

5

81,5 ± 2,3

5,6

6,4

5

85,7± 2,1

9,8

5

19,0 ±0,8

3,9

5

24,8 ± 1,3

5,8

6,7

5

32,6 ±2,2

13,6

5

60,8± 1,8

3,3

5

65,7 ± 1,4

4,9

64,5 ± 1,5

5,4

5

69,8 ± 1,7

9,0

ч

М’язи гомілки

1

9

37,7 ± 0,8

2,2

5

38,2± 0,7

7

(згиначі)

2

9

39,9 ±0,6

4,9

5

41,5 ± 0,3

3,3

3

9

42,6 ±0,7

5

45,4 ±04

7,2

М’язи гомілки

1

9

15,2 ±0,4

5

16,8 ± 0,6

(розгиначі)

2

9

16,6 ± 0,5

1,4

5

18,9 ±0,7

2,1

3

9

17,1 ±0,5

0,5

5

19,7 ±0,6

2,9

8
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Таблиця 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

хлопці

1

2

3

4

5

6

7

8

М’язи тулуба

1

9

61,3 ±0,8

12

62,4 ± 1,2

(згиначі)

2

9

77,4 ± 1,4

10,1 12

79,2 ± 1,0

16,8

3

9

69,7 ±1,6

8,4

12

86,3 ± 1,7

23,9

М’язи тулуба

1

9

131,8 ± 4,2

12

132,7± 5,7

(розгиначі)

2

9

138,3 ±3,9

12

141,4± 4,9

8,7

3

9

148,1 ± 5,1 16,3 12

151,6± 6,1

14,9

1

9

38,6± 0,7

2

9

41,8 ± 0,9

3

9

46,2+ 0,8

М’язи стегна

1

9

117,1 ±4,2

(розгиначі)

2

9

129,3 ±5,1

3
М’язи стегна
(згиначі)

6,5

12

39,9± 0,5

3,2

12

43,5 ±0,7

4,6

7,6

12

49,4 ±0,9

9,5

12

115,1± 4,9

12

131,1 ± 7,1

9,8

9'

135,9± 5,6 10,8 12

138,3 ±6,9

16,2

1

9

36,1 ±0,6

12

35,7 ± 0,6

2

9

43,8 ±0,8

12,2 12

45,6± 0,8

18,3

3

9

46,9 ±0,7

18,8 12

51,9± 0,7

23,2

М’язи ступні

1

9

73,6 ±0,9

12

75,0+ 0,9

(згиначі)

2

9

80,6 ± 1,0

6,8

12

85,3+ 1,0

10,3

3

9

90,0± 1,1

9,4

12

94,1 ± 3,1

19,1

М’язи гомілки

1

9

60,4 ±0,7

12

60,2+ 0,9

(згиначі)

2

9

66,3 ±0,9

5,9

12

69,1 ± 0,8

8,9

3

9

76,1 ±0,9

6,3

12

71,0± 1,0

10,8

М’язи гомілки

1

9

28,1 ±0,5

12

27,2 ± 0,4

(розгиначі)

2

9

33,4 ±0,4

5,3

12

35,4+ 0,6

8,2

3

9

37,9 ±0,7

9,8

12

39,9± 0,5

12,7

М’язи кисті

7,7

Примітка: Колонка № 3 - час обстеження: 1- Показники на початку 1-го
навчального року; 2 - показники в кінці 1-го навчального року; 3-показники в
кінці 2-го навчального року.
Основні висновки з виконаної роботи та і перспективи подальших
досліджень.
Таким чином, результати наших спостережень підтверджують дані Ильина
Е.И. (3), Марченка Г.Л. (5) Федотова Ю.Н. (7) та ін..
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Аналіз результатів спостереження показав, що фізичні навантаження у
піших туристських походах (тривалість 10-12 днів, 90-120 км. довжина
маршруту, вага туристичного рюкзака 11-20 кг.) створюють сприятливі умови
для розвитку сили різних груп м’язів у їх учасників, що дає підстави для
використання піших туристичних походів як одного із засобів розвитку фізичних
якостей молоді і в першу чергу сили різних груп м’язів.
Педагогічним колективам ВНЗ, і в першу чергу кафедрам фізичного
виховання варто активізувати туристично-краєзнавчу роботу серед студентської
молоді як засобу їх всебічного розвитку. Подальші перспективи досліджень
полягатимуть у тому, щоб розкрити вплив туристських піших та лижних походів
на загальний стан фізичного розвитку студентської молоді.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В УМОВАХ ТУРИСТСЬКИХ ПОХОДІВ
НА ДИНАМІКУ СИЛИ ОКРЕМИХ ГРУП М’ЯЗІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
Валентина Курілова, Сергій Редько, Володимир Шпак
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
У статті досліджується вплив фізичних навантажень в умовах піших та лижних
туристських походів на динаміку силових показників окремих груп м’язів студентської молоді.
Визначено динаміку розвитку рухових здібностей в результаті педагогічного експерименту.
Ключові слова: туризм, туристські походи, фізична підготовленість, фізичний розвиток,
спортивні секції.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В УСЛОВИЯХ ТУРИСТСКОМ ПОХОДЕ
НА ДИНАМИКУ СИЛЫ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП МЫШЦ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ.
Валентина Курилова, Сергей Редько, Владимир Шпак
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
В статье исследуется влияние физических нагрузок в условиях пеших и лыжных
туристских походов на динамику силовых показателей отдельных групп мышц студенческой
молодежи. Определена динамика развития двигательных способностей в результате
педагогического эксперимента.
Ключевые слова: туризм, туристские походы, физическая подготовленность,
физическое развитие, спортивные секции.
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EFFECT PHYSICAL ACTIVITY TOURISM CAMPAIGN UNDER POWER ON
DYNAMICS INDIVIDUAL MUSCLE GROUPS FOR COLLEGE STUDENTS.
Valentine Kurilov Sergey Red'ko Vladimir Shpak
Glukhiv National Pedagogical University Alexander Dovzhenko
In the article influence of physical activities is investigated in the conditions of pedestrian and
ski touris thikes on the dynamics of power indexes of separate groups of muscles of student young
people. The dynamics of developing motive flairs is certain as a result of pedagogical experiment.
Key words: tourism, tourist hikes, physical preparedness, physical development, sporting
sections.

ЕЛЕМЕНТИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ
Олександр Лемешко, Святослав Попович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Актуальність роботи. Сучасний стан розробки проблем педагогіки і її
розділу навчання рухових дій може сприяти створенню нових засобів і методів,
які дозволяють досить повно розвивати психомоторні можливості людини і
формувати її особистість. Необхідно відзначити і те, що все частіше виникають
педагогічні питання, розробка яких вимагає залучення теорій психології та
фізіології, їх методів і результатів конкретних досліджень, питань, зв'язаних із
з'ясуванням умов реалізації педагогічного принципу доступності при засвоєнні
рухових навичок людини. Засвоєні звички й навички "розвантажують"
свідомість людини від обмірковування кожного руху і цим заощаджують час і
енергію.
Умови реалізації принципу доступності і розробка засобів і методів
навчання повинні враховувати ці перцептивні перекручування, невірно
зрозумілу інформацію від рухів, доповнення, як привнесені у образ рухів, його
зміст. Це ж саме стосується і переборювання ілюзій, щоб наближати спосіб
рухів і самі рухи їх адекватності, домагатися того, щоб вони відповідали один
одному.
І чим більше адекватність образу рухів самій системі рухів, які є їх
регулятором руху, тим вище надійність людини, тим менше можливості
допустити помилки в процесі виконання дії, коли вона ускладнена високим
емоційним тлом.
Успішність усякої діяльності визначається не тільки суб'єктивними
чинниками - можливостями відображення, проектування і породження дії, але й
об'єктивними властивостями тих рухів, що підлягають засвоєнню, а також
педагогічними умовами - створення проблемності перед дією, яка задає їй
напрям і предмет розвитку.
У процесі удосконалення рухових навичок не завжди із самого початку
формується адекватний спосіб їх регуляції. Часто неадекватні способи рухів
існують і на найвищому рівні - рівні майстерності. У зв'язку з цим виникає
питання, а як же долаються неадекватні і будуються адекватні способи, що
дозволяли правильно орієнтуватися в ситуацій і ефективно керувати рухами і
діями.
Аналогічно тому, як природа з ненадійних елементів будує надійну
систему, людина, навчаючись руховим навичкам, із набору мінливих і
перекручених способів будує адекватний спосіб - досконалу навичку. Під час
розроблення гіпотези автор базувався на дослідженнях рухів, проведених
О.О.Ухтомським (1978) і М.О.Бернштейном (1947), В.В.Клименком (1985, 1997),
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Л.В.Чхаїдзе
(1968),
Д.Д.Донського
(1979),
В.К.Бальсевича
(1971),
Ю.В.Верхошанського (1968), І.П.Ратова (1972), і ін., які показали, що
координація рухів є подолання надлишкових ступенів свободи кінематичних
ланок, і перетворення їх у керовану систему.
Поняття “проблемність у навчанні” нещодавно увійшло у педагогічну
науку. Воно пов'язувалося з поняттями “проблема” і “проблемна ситуація”, які
запозичені з психології. Теоретичний аналіз показав, що проблемність має
глибокі коріння - вона відображає не лише закономірність процесу наукового
пізнання, але й навчання. Причому будь-який пізнаваний об'єкт має у собі
дидактичне протиріччя, що відбиває сутність закону єдності і боротьби
протилежностей.
Процес засвоєння об’єкта суб'єктом викликає протиріччя процесу пізнання,
що часто називають логіко-пізнавальним. Поняттями, що описують проблемне
навчання вважаються “проблемна ситуація”, “навчальна проблема”, “навчальна
гіпотеза”, “взаємодія викладача й учнів”, “теорія навчання” і ін. Проблемна
ситуація має психолого-дидактичний характер, навчальна проблема дидактичний, навчальна гіпотеза – логічний смисл. Тому теорія проблемного
навчання розвивається на стику суміжних з нею наук: психології, дидактики і
логіки науки. Вона - міждисциплінарна і викликає необхідність чіткого
визначення змістів цих понять, їх обсягу і зв'язків з дидактикою.
Об’єкт дослідження - процес навчання рухових навичок людини.
Предмет дослідження - вплив проблемності у навчанні рухових навичок.
Мета дослідження - вивчити особливості навчання рухових дій, які
створюються застосуванням проблемності перед початком дії або під час її
виконання, на успішність розвитку людини.
Завдання роботи:
1) вивчити форми і способи застосування елементів проблемності в
навчанні з урахуванням типології рухових навичок,
2) визначити види проблемності і прийоми її застосування перед дією або
під час її виконанням.
3)розробити систему застосування проблемних дій, задач та ситуацій в
учбовій діяльності учнів і на цій підставі розробити практичні рекомендації по
удосконаленню навчання рухових навичок.
Наукова новизна - наукові факти про вплив проблемності в навчання
рухових навичок одержані в результаті експериментальних досліджень, аналізу
літературних джерел, а також застосуванням: системного аналізу та діяльнісного
підходу, який розкриває структуру діяльності учня та наукового її пояснення.
Практичне значення дослідження полягає у розробці науковообґрунтованої методики навчання рухових навичок, розробці системи задач, які
моделюють проблемність у навчанні, визначити умови оптимального навчання
рухових навичок які включають у себе: системи проблемних дій, задач,
ситуацій, у яких змінюються психофізіологічні регулятори рухів і дій.
Особистий внесок здобувача полягає у теоретичному обґрунтуванні
основних компонентів проблемності у навчання рухових навичок; знайдено, що
проблемне навчання рухових навичок і його зміст описуються як принцип
дидактики, а його зміст: а) керівництво дій вчителя, б) педагогічна категорія, що
визначає активність учня, в) усвідомлення проблеми, г) створення гіпотези і
припущення у навчанні; розробці методики дослідження застосування принципу
проблемності у навчанні рухових навичок. Психофізіологічні регулятори рухів
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поділяються на енергетичні, регулятори м'язових сінергій, регулятори рухів у
просторі, регулятори рухів у діях з предметом, смислові регулятори рухів і
регулятори рухів у формі символів.
Вивчення проблемності навчання і вияву вольових станів учня показало,
що резервні можливості спеціалізованих проявів волі учнів можна
використовувати шляхом створення:
а) проблемних ситуацій - своєрідних вольових станів, що активізують
розумову діяльність. За ступенем складності поділяються на: мінімальну
складність, якщо учень використовує наявні знання, уміння і навички;
максимальна - наявні знання, уміння і навички учня недостатні для вирішення
задачі і він шукає шляхи й засоби її вирішення – і виходить за межі відомого, у
невідоме;
б) проблемні задачі - словесні формулювання дій припускають
послідовність рухів і вирішують протиріччя за допомогою рухів. Вони
виступають як потреби, задаються учню ззовні, учень сам їх формулює;
в) проблемні дій припускають вирішення рухових задач при незвичних
умовах: розмірах фізичних властивостей рухів, перцептивних доповнень,
сенсорних перекручувань і труднощів, що вимагають від учня корекцій у
вирішенні рухової задачі.
Проблемні стани тісно зв'язані з процесами зміни і розвитку. У першу
чергу розвиток обумовлюється наявністю а) незворотних, б) спрямованих на
мету і в) закономірних перетворень у психіці, свідомості й діяльності учня.
Традиційна методика навчання рухових навичок, як показали наші
дослідження, передбачає утворення: а) переважно на регуляторах дій, в основі
яких міститься уявлення про енергетичні впливи на систему рухів; б)
регуляторах дій, розбудованих на просторових уявленнях рухів; в) частково на
всіх інших: предметних, смислових та символічних регуляторах рухів. Ці данні
свідчать, що методики навчання будуються на випадково утворених уявленнях,
які і стають регуляторами рухів, без урахування їх природних
психофізіологічних механізмів.
Аналіз фактичного матеріалу дає підставу твердити, що вибірні зусилля
іноді сприяють оптимізації ритму дії, коли вони використовуються учнями в
навчанні не одиничними задачами дії, а їх системою, адресованою в окремі
елементи рухів. Але вони випадкові: ми зустрічали їх досить мало (4,3%), що
вірогідно свідчить, що ними опанував учень, користуючись добре розвиненим
почуттям гармонії рухів і, зокрема, почуттям ритму.
У бігові з максимальним темпом виникає стан, пов’язаний з переживанням
ілюзій, які виникають у діапазоні від 4,4 до 5,5-6,0 с від початку дії. Учні були
здатні утримувати максимальний темп межах 5-6 секунд і показувати більш
високі результати (Р< 0,05). Після 5-6 с темп закономірно знижується, і ніякі
вольові зусилля не можуть його зберегти; відбувається порушення координації
рухів, бігуни збиваються з ритму. Тому недоцільно будувати регулятори рухів,
які спираються на активізацію м’язової сінергії, якщо дія триває більше 6
секунд.
Розвиток витривалості традиційно будується таких факторах: характер
вправ (загального, часткового і локального впливу), інтенсивність роботи
(енергетичні витрати в одиницю часу), тривалість окремих вправ (від 2-3 с до 23 годин); тривалістю й характером інтервалів відпочинку (повні, неповні,
скорочені, подовжені інтервали), кількістю повторень вправ (тривалістю роботи,
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її об'ємом).
Якщо взяти за критерій навантаження в чистому вигляді один фактор, то
число можливих типів навчання буде 4, при двох, врахованих одночасно
критеріях, - 12, при трьох - 24, при чотирьох - ще 24, тобто в цілому - 64
сполучення факторів навантаження, коротше, навчання. Загальне число, при
використанні всіх додаткових критеріїв ( їх – 7), зростає до 4096 типів.
Виходячи з механізмів регуляції рухів, що будуються на показниках
простору, ми запровадили новий тип навчання – вдосконалення точності
просторової регуляції рухів. Виконання проблемних дії - біг на дистанцію 80 м
по мітках, що задають стандартну довжину кроків – розмір простру, утворює
систему з різними розмірами регуляторів рухів. Стандарти довжини кроків
вираховуються, виходячи з індивідуальних можливостей і рівня майстерності
кожного піддослідного.
Про підвищення усвідомлення й активності діяльної сторони розуму
свідчить достовірне збільшення довжини кроків і швидкості бігу на 0,78 м/с,
тобто інтегральних показників якості регуляції рухів.
Вважалося, що після завершення дії настає пасивна фаза - стан відпочинку
від роботи, - але нами встановлено, що в цей час розвертається найбільш
активна робота в організмі по відновленню витрачуваного й особливо інтуїції.
Але ці процеси набувають прогресивних змін за умови: кожна чергова пробіжка
відбувається при ЧСС не більшому за 102±6 ударів у хвилину.
Рівень розвитку рухової навички обумовлюється трьома ознаками:
можливістю переходу від регуляції рухів образом до регуляції думкою і до
регуляції почуттями (моральними, естетичними й інтелектуальними),
можливістю передбачення не тільки результату дії, але і нового більш
досконалого способу регуляції рухів, вмінням учня переходити від руху,
вирішувати його пізнавальну задачу, до дії, і від нього до навички і вчинку
сягаючого соціально значимих цілей.
Отже, визначена роль і функції сенсорно-перцептивної сфери рухової
навички як джерела інформації про хід розв’язання рухової задачі і те, яке вона
може набувати властивостей регулятора рухів і дій. Воля, як діяльна сторона
розуму і морального почуття, джерело енергії та мотивації подолання
проблемних ситуацій у навчанні рухових навичок.
Системний аналіз і системний підхід до вивчення проблемності у навчання
рухових дій ми розглядаємо як методологічні засоби не тільки вивчення,
розуміння, пояснення фактів, здобутих у дослідженні, але і засіб організації
процесу навчання й удосконалення, оскільки вони складають основу системного
мислення в дослідженні виконують своєрідну пізнавально-технологічну роль. У
зв’язку з тим, що системність розгортається в різноманітні ракурси бачення: а)
цілісності – психофізіологічних регуляторів дії, як частина цілісності; б) шкали
образів, які відображають функції цих регуляторів, безпосередньо потрапляють
у поле уваги людини; в) образи у цій шкалі стають усвідомленими за рахунок
проблемних задач, які впливають на предмет діяльності.
Проблемне навчання рухових навичок і його зміст описуються системою
суджень, зокрема, проблемність являє собою: 1) принцип дидактики і його зміст
– керівництво дій учителя, 2) педагогічну категорію, що визначає характер
активності учня, усвідомлення проблеми, створення гіпотези випробовування
припущення тощо, 3) рівні проблемності, 4) його функції та 5) критерії його
реалізації.
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Шкала образів, що відображають функції психофізіологічних регуляторів
під час навчання рухових дій, швидше й продуктивніше утворюється, якщо
використовуються: а) проблемні ситуації утворюють вольові стани, активізують
розумову діяльність, спрямовану на пошуки інформації для вирішення задачі,
шляхів і засобів, і учень виходить за межі відомого, у невідоме, те, що треба
засвоїти; б) проблемні задачі - словесні формулювання дій припускають
послідовність рухів і вирішують протиріччя рухів, вони виступають як потреби,
задаються учню ззовні, або він сам їх формулює; в) проблемні дій припускають
вирішення рухових задач при незвичних умовах: розмірах рухів, перцептивних
доповненнях і сенсорних перекручуваннях та інших труднощах, вимагають
корекцій у вирішенні рухової задачі.
Сукупність образів рухів – їх шкала може утворюватися, спираючись на
прояви сили, швидкості, темпу, відстані і т.п. - складаючи систему регуляторів
рухів. Установлено, що образи еталонів рухів можуть бути побудовані на основі
закономірності гармонійної пропорційності - "золотому перетині" прирощуванні (чи убуванню) величин процесу виконання дій. Біг по розмітці
довжини кроків із збільшенням довжини кожного кроку рівного пропорції
"золотого перетину", приводить до достовірного збільшення швидкості бігу з
низького старту в післядії. Відношення збільшення завжди залишається
постійним і дорівнює - 1,618. Це і є метричний ідеал раціонального й
економічно вигідної дії. Відносини "золотого перетину" спостерігаються і між
метричними показниками окремих елементів системи рухів. Це відносини
збільшення довжини кроків розбігу при стрибках у висоту.
Закріплені вправами навички, з погляду принципів розробки й
застосування до них проблемного навчання, поділяються на такі види: сенсорні
навички пов'язані з гостротою чутливості і точністю сприйняття; орієнтувальні
навички виявляються в спостережливості й орієнтуванні в ситуації дії чи
діяльності; навички антиципації й контролю рухів, дій; та самоконтролю і
можуть здійснюватися залежно від наявності прогнозу: найближчого,
віддаленого і перспективного розвитку дії.
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В статті розглянуто питання вивчення особливостей навчання рухових дій, які
створюються застосуванням проблемності перед початком дії або під час її виконання, та їх
вплив на успішність розвитку людини.
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В статье рассмотрено вопросы изучения особенностей обучения двигательным
действиям, которые создаются использованием проблемности перед началом действия или во
время его выполнения, и их влияние на успешность развития человека.
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THE ELEMENTS OF TEACHING THE MOTION ACTIONS.
Alexander Lemeshko Svyatoslav Popovich
Drogobytsky State Pedagogical University named after Ivan Franko
Lviv National University named after Ivan Franko
The problem of studying the peculiarities of training of motion actions, which are made by
using the problem before the beginning of the action or during it, and theirs influence on the success
in human progress is considered in the article.
Key words: didactics, problems, levels of problem.

ВІДМІТКА ТА ОЦІНКА В НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Ірина Лисак
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Постановка проблеми. Один відомий педагог писав: "Я прийшов до
жахливого висновку, що я як вчитель є головною фігурою в класі. Своєю
особистою поведінкою я формую клімат у наших відносинах. Все залежить від
мого повсякденного настрою. Я, вчитель, володію величезною владою над
дітьми, я можу зробити життя кожного з них нещасним або, навпаки, радісним.
Я можу бути знаряддям тортури або джерелом натхнення". Головним недоліком
існуючої системи оцінок і відміток, - це їх можливий травмуючий вплив на
дитину. Педагогам добре відома напружена тиша в класі при оголошенні
відміток, швидке перегортання зошитів у пошуках отриманих балів. Всім
педагогам доводилося спостерігати і ту реакцію, яку викликають відмітки та
оцінки у дітей: від неприхованої радості до сліз. Чому ж відмітка та оцінка так
важливі в житті дитини ? Перш за все тому, що вона тісно пов'язана з такими
психологічними характеристиками, як самооцінка, мотивація досягнення,
тривожність, емоційний комфорт, взаємини з оточуючими, творчість. Думка
педагога про дитину формує його самосприйняття. Кожен знижений бал
зменшує в очах дитини її власну цінність [7]. Чи не відокремлюючи себе від
продукту своєї діяльності, дитина бачить твердження зі зниженою оцінкою, що
він поганий. І тут включаються механізми психологічного захисту: якщо людина
не успішна в одній області, то вона шукатиме успіху в іншій, іноді не найкращій
(дворові компанії і т. д.). І, навпаки, при високих відмітках дитина відчуває себе
умілим, коханим - тим самим формується висока самооцінка.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування пізнавальної
активності і самостійності школярів є однією з найгостріших проблем сучасних
шкіл. Все частіше ми можемо спостерігати, як, переходячи з класу в клас, учні
втрачають первинний інтерес до навчання. На думку Ш.А.Амонашвілі це
«криється в слабкостях методики, в недосконалості застосовуваних методів і
форм навчання, стимулювання школярів»[1]. Відмітки це своєрідний «батіг і
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пряник» процесу навчання. У наш час мало не головним засобом формування
мотивів навчання є відмітки. І що немало важливо - ставлення учнів до навчання
залежить від самого процесу навчання, від взаємовідношення, стилю
спілкування між учнем і педагогом, від системи оцінок. У педагогічній
літературі, та й у повсякденній розмові терміни "оцінка" і "відмітка" часто
вживаються як синоніми. Хоча вони взаємопов'язані, але, все-таки, і як терміни,
і як поняття їх необхідно розрізняти. Взаємозв'язок полягає в тому, що у них
спільний об'єкт - знання, вміння, навички та розвиток учнів. Крім того, відмітка
завжди висловлює також оцінку знань, умінь і навичок [4]. Різниця ж їх в
наступному: оцінка завжди передує відмітці, відмітки без оцінки не буває. І в
той же час оцінка не завжди або, краще сказати, в більшості випадків не стає
відміткою, і залишається повсякденним компонентом і інструментом
навчального процесу. Відмітка як би "відривається" від суб'єкта та об'єкта
оцінки, від учня, який її отримує, і від учителя, який її виставляє. За ними
виводять відсоток успішності, середній бал учнів; відмітки мають значення в
атестації тієї ж школи, того ж вчителя [3]. Головна задача оцінки (і в цьому її
основна відмінність від відмітки) - визначити характер особистих зусиль учнів;
встановити глибину і обсяг індивідуальних знань; сприяти коригування
мотивації учня, що порівнює себе з якимось еталоном школяра; досягненнями
інших учнів; самим собою деякий час назад. Оцінка завжди спрямована "у
всередину" особистості школяра, а відмітка звернена в соціум. Оцінка емоційна,
відмітка підкреслено формалізована. На жаль, як свідчить історичний досвід, в
реальній практиці зазначені вище відмінності між відміткою і оцінкою
враховувалися явно недостатньо.
Мета роботи - вивчити роль оцінки та відмітки в процесі навчання, їх
відмінності і ступінь впливу на школярів.
Для досягнення мети використані такі методи: аналіз науково-методичної
літератури, анкетування, методи математичної статистики.
Організація дослідження. Було проведене тестування школярів 7-х класів
загальноосвітньої школи м. Вінниці з метою визначення домінування тенденції
на відмітку чи оцінку. Всього в анкетуванні прийняли участь 130 школярів (67
дівчат та 63 хлопчика). Деякі питання тесту і відповіді респондентів
представленні у нашій статті.
Результати дослідження та їх обговорення. Проблема шкільної відмітки
тільки на перший погляд може здатися формальною та поверхневою по
відношенню до процесу навчання. Насправді вона виконує ряд важливих і
взаємопов'язаних завдань. Відмітка виступає засобом діагностики освітньої
діяльності, з її допомогою здійснюється зв'язок між викладачем, учнями та
батьками. Істотними є контрольні та коригувальні функції відміток. Головне
завдання оцінки - визначити характер особистих зусиль учнів, встановити
глибину і обсяг індивідуальних знань; сприяти коригуванню мотиваційнопотребової сфери учнів. Оціночна діяльність педагога може робити вплив і на
мотивацію досягнення. Мотивація досягнення - це прагнення до поліпшення
результатів, наполегливість у досягненні своїх цілей.
Шкільна тривожність, яку психологи часто виявляють в учнів, також прямо
пов'язана з оцінюванням і оцінками. Причому тривожний може бути і відмінник
і двієчник. Дитина може боятися не відповідати очікуванням оточуючих, іноді
виникає страх самовираження, страх перед конкретним учителем, з ім'ям якого
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пов'язаний негативний досвід. Як показують дослідження, найбільший страх у
школі - це страх перевірки знань (таблиця 1).
Природно, учневі стає зрозуміло, що процес хороший, якщо він призводить
до отримання хорошої відмітки. Тим самим закладаються основи стилю
поведінки, при якому головне - мета, а засоби її досягнення другорядні. Зміна
внутрішньої мотивації на зовнішню відбувається дуже швидко. Може бути, що
зовнішня мотивація не така вже й погана, якщо призводить до підвищення
освітнього рівня? Адже закладена в школі мотивація основної діяльності
визначає якість усього подальшого життя. Від цієї мотивації залежить, чи буде
людина вионувати свою роботу тільки за зарплату або, виходячи з внутрішньої
мотивації, розкриється на повну силу своїх можливостей [2]. І, нарешті, значний
вплив робить оцінювання на взаємини дітей з оточуючими. Відмітки можуть
бути причиною високого і низького авторитету серед однолітків (хлопці –
63,5%, дівчата – 36,5%), джерелом конфлікту і в найстрашнішому прояві
відмітка може бути причиною суїциду.
Таблиця 1
Деякі відповіді школярів на тест «Направленість на відмітку», %
№

Питання

Хлопчики (n=63)

н/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Дівчата (n=67)

так

ні

так

ні

Чи непокоїть тебе, що твої позначки дещо
гірше, ніж в інших учнів класу?
Чи червонієш ти при оголошенні тобі
поганої оцінки?
Якщо ти в кінці тижня отримав погану
оцінку, в тебе на вихідні дні буде поганий
настрій?
Чи хвилює тебе реакція однолітків на
отриману тобою оцінку?
Після
отримання
хорошої
відмітки
готуєшся ти до наступного уроку як слід,
хоча знаєш, що все одно тебе не спитають?
Чи турбують тебе очікування опитування?

49,2

50,8

64,2

35,8

20,6

79,4

37,3

62,7

23,8

76,2

16,4

83,6

63,5

36,5

70,0

30,0

68,3

31,7

68,7

31,3

58,7

41,3

71,6

28,4

Було б тобі цікаво вчитися, якби відміток
взагалі не було?
Чи захочеш ти, щоб тебе запитали, якщо
будеш знати, що відмітку за відповідь не
поставлять?
Після отримання відмітки на уроці ти
продовжуєш активно працювати?

58,7

41,3

68,7

31,3

43,0

57,0

52,2

47,8

62,0

38,0

77,6

22,4

Комунікативний фактор оцінки і відмітки дуже важливий. Про що запитує
батько своє чадо, що повернулося зі школи ? - Про оцінки. Про що найбільше
говорить учитель, повідомляючи результати перевірених робіт? - Про оцінки.
Що більшу частину часу обговорюють педагоги? - відмітки. Відмітки
перетворилися на таку собі мову, яка зрозуміла всім. Там, де від них
відмовилися, батьки часто скаржаться, що їм важко зрозуміти вимоги педагога й
уявити собі рівень досягнення дитини. Здавалося б, в якості засобу комунікації
відмітка має чимало позитивних якостей. З іншого боку, таке спрощення
загрожує втратою основного сенсу спілкування батьків і педагога, який
передбачає взаємодопомогу у вихованні дитини.
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Шкільна оцінка, як потужний мотиваційний фактор, впливає не тільки на
пізнавальну діяльність, стимулюючи або гальмуючи її. Відмітка глибоко зачіпає
всі сфери життя дитини. Вона перетворюється на характеристику особистості
дитини, впливає на її самооцінку, багато в чому визначає систему його
соціальних відносин у сім'ї та школі. Для оточуючих дитину людей - батьків,
родичів, вчителів, однокласників - дуже істотно, «відмінник» дитина або
«трієчник», при цьому престиж першого не зіставний зі спокійною байдужістю
до другого.
Оцінка і відмітка мають свої особливості і наслідки [5]. Наприклад, оцінка
- це процес оцінювання, який здійснюється людиною, а відмітка - це результат
цього процесу.
Оцінки в навчанні виконують такі функції:
1 ) навчальна - ця функція оцінки передбачає не стільки реєстрацію
наявних знань, скільки додаток, розширення фонду знань;
2 ) виховна - формування навичок систематичного і сумлінного ставлення
до навчальних обов'язків;
3 ) орієнтує вплив на розумову роботу школяра з метою усвідомлення ним
процесу цієї роботи і розуміння ним власних знань;
4 ) стимулююча - вплив на вольову сферу за допомогою переживання
успіху чи невдач, формування домагань і намірів, вчинків і відносин;
5 ) діагностична - безперервне відстеження якості знань учнів,
вимірювання рівня знань на різних етапах навчання, виявлення причин
відхилення від заданих цілей і своєчасне коректування навчальної діяльності;
6 )
формування в учнів адекватної самооцінки як особистісного
утворення;
7) потужний мотив навчальної діяльності учнів;
8) зміни міжособистісних відносин у класному колективі, сприяння у
підвищенні статусу учнів. Позитивне або негативне ставлення однокласників до
окремих учнів залежить від міри застосування до них позитивних чи негативних
педагогічних впливів і оцінок [5].
Деякі вчителі, керівники шкіл та органів освіти маніпулюють відмітками цифрами, відірвавши їх від реального факту знань і від самих учнів. На цій
основі обчислюють відсотки успішності, що ніяк не відображають первісного
призначення відміток. Цифрова відмітка в очах учнів знецінилася. Інший
недолік відміток полягає в тому, що для дітей вони стають ніби індикатором,
своєрідним знаком, за яким вони починають будувати міжособистісні
відносини. Так складається недоброзичливе ставлення або навіть неприязнь до
"двієчника" та виняткове ставлення до "п'ятірочника". Подібна «фетишизація»
відміток з боку значущих для дитини людей призводить до того, що школярі
дуже скоро усвідомлюють на ставлення до них оточуючих в залежності від їх
відміток. Не завжди справляючись з труднощами навчального життя, діти вже в
молодших класах отримують перші навички здобування, знищення та створення
відміток, вдаючись часом до недозволених прийомів (списування, самовільне
виправлення відмітки на більш високу, обман та ін.). Саме оцінка дає дитині
розуміння того, що він вже досяг; що виходить у нього ще недостатньо добре;
над чим ще треба працювати, чому навчитися. Навчання без відміток у школі
висуває високі вимоги до здатності вчителя дати розгорнуту змістовну оцінку
роботі кожного учня. Також відмітки недостатньо точно відображають дійсний
рівень знань і умінь школяра та його розвитку [6]. Це відбувається тому, що
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важко виробити точні критерії успішності, особливо з усних предметів; і що
важливо - відмітки суб'єктивні, тому що ставить їх вчитель - жива людина, яка
доброзичливо або скептично ставиться до учня, а вимоги різних вчителів до
знань і розвитку учня неоднакові.
Критеріями ж оцінки з фізичної культури є якісні і кількісні показники.
Якісні показники успішності - це ступінь оволодіння програмним матеріалом:
знаннями, руховими вміннями та навичками, способами фізкультурнооздоровчої діяльності. Кількісні показники успішності - це зрушення у фізичній
підготовленості, що складаються зазвичай з показників розвитку основних
фізичних здібностей: силових, швидкісних, координаційних; витривалості,
гнучкості та їх поєднань (силової витривалості, швидкісно-силової підготовки).
Ці показники визначаються результатами розвитку фізичних якостей. Учитель
повинен представляти, що точні кількісні критерії важливі насамперед для
об'єктивного контролю за ходом фізичного розвитку, підготовленості і в якійсь
мірі за станом здоров'я, а не тільки як відмітка та свідоцтво успішності.
Відмітка з фізичної культури буде грати стимулюючу і виховну роль тільки в
тому випадку, якщо вчитель буде оцінювати показники фізичної
підготовленості, які були досягнуті учнем не в даний момент, а за певний час.
Інакше кажучи, орієнтуватися треба не на наявний рівень розвитку фізичних
якостей, а на темп (динаміку) змін їх за певний період. На відміну від інших
загальноосвітніх предметів особливостями оцінки успішності з фізичної
культури є: необхідність більш повного і глибокого обліку не тільки психічних
якостей, властивостей і станів, а й особливостей статури, фізичного розвитку,
фізичних здібностей та стану здоров'я учнів; більш широкий діапазон критеріїв,
де враховуються не тільки знання, а й конкретні рухові вміння та навички,
способи
здійснення
фізкультурно-оздоровчої
діяльності,
здатність
використовувати знання та фізичні вправи, вивчені в школі в нестандартних
умовах; наявність об'єктивних кількісних показників, які дозволяють більш
об'єктивно і точно вести контроль за ходом індивідуального фізичного розвитку
та підготовленості [8].
Висновки. Оцінки і відмітки є невід'ємною складовою частиною
навчального процесу. Без оцінки кожен процес засвоєння неможливий.
Проблемі оцінки учитель повинен приділяти особливу увагу, так як оцінка має
істотне значення для розвитку особистості школяра. Оцінка не тотожна відмітці.
Їх розрізнення є важливою умовою психологічно грамотної побудови та
організації навчальної діяльності. Оцінка - це процес оцінювання, який
здійснюється людиною; відмітка є результатом цього процесу.
Виходячи з вищесказаного, хотілося б підкреслити, що у ваших руках, в
руках вчителя та викладача велика сила, яка може рухати вперед розвиток
дитини, змусити його вірити в свої сили, а може і знищити. Може виникнути
питання, що ж тепер взагалі поганих відміток не ставити ? Ні, ставити, але
відмітки і оцінки повинні бути об'єктивні.
1.
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АНОТАЦІЇ

ВІДМІТКА ТА ОЦІНКА В НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Ірина Лисак
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
У статті досліджено значущість відмітки і оцінки як невід'ємної складової частини
навчального процесу. За допомогою саме оцінок вчитель виховує школярів, впливає на їх
ставлення до навчання, працездатність і вимогливість до себе і навчального процесу, розвиває
уважність, наполегливість і старанність, формує мотивацію школярів. Будь-яка оцінка, яку
учень вважає справедливою, неважливо, позитивна вона чи негативна, позначається на
мотивах, стає стимулом їхньої діяльності і поведінки в майбутньому. Досвід багатьох поколінь
вчителів показує, що для оволодіння учнями міцними знаннями та вміннями необхідно
здійснювати їх контроль.
Ключові слова: відмітка, оцінка, школа, начальний процес
ОТМЕТКА И ОЦЕНКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ
Ирина Лысак
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова

В статье исследованы значимость отметки и оценки, которые являются
неотъемлемой составной частью учебного процесса. Посредством именно оценок
учитель воспитывает школьников, влияет на их отношение к учебе, работоспособность
и требовательность к себе и учебному процессу, развивает внимательность,
настойчивость и прилежание, формирует мотивацию школьников. Любая оценка,
которую учащийся считает справедливой, неважно, положительная она или
отрицательная, сказывается на мотивах, становится стимулом их деятельности и
поведения в будущем. Опыт многих поколений учителей показывает, что для
овладения учащимися прочными знаниями и умениями необходимо осуществлять их
контроль.
Ключевые слова: отметка, оценка, школа, учебный процесс
MARK AND EVALUATION PROCESS IN EDUCATIONAL SCHOOLS
Irina Lysak
Vinnitsa National Medical University
The article explores the significance of the mark and estimates that are an integral part
of the educational process. Through it estimates teacher educates students affects their
attitudes to learning, performance, and demanding of themselves and learning process,
developing mindfulness, perseverance and diligence, generates motivation students. Any
assessment that the student considers to be fair, whether it is positive or negative, effect on
the motives, it motivates their actions and behavior in the future. Experience of many
generations of teachers shows that strong students to master the knowledge and skills
necessary to carry out their control.
Key words: stamp, assessment, school, learning process
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ
ПРЕВЕНТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Неля Маляр, Едуард Маляр, Андрій Огнистий, Катерина Огниста
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка
Постановка проблеми. У наш час проблема здоров’я підростаючого
покоління набула особливої актуальності через стійку тенденцію до його
погіршення. Згідно статистики 80% дітей молодшого шкільного віку мають
проблеми зі здоров’ям, а за останні роки рівень хронічних захворювань зріс у
них на 30%. Це свідчить про дезадаптацію дітей до нових умов навчання у
школі; їх неготовність до вимог, які висуває сучасна школа, що підтверджується
результатами наукових досліджень Вільчковського Е.С., Комісарик М.І.,
Швецова А.Г. [4, 5, 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-методичного
забезпечення фізичного виховання дітей дошкільного віку виявив, що проблему
якісної та ефективної організації оздоровчо-профілактичної роботи у
дошкільних навчальних закладах досліджував цілий ряд науковців. Чимало
робіт присвячені профілактиці та корекції відхилень в опорно-руховому апараті
дітей дошкільного віку: Альошина А.І., Бондарь Е.М., [1, 3]. У роботах Амосова
Н.М., Муравова І.В. науково обгрунтовано ефективність застосування
різноманітних комплексів фізичних вправ для первинної та вторинної
профілактики захворювань серцево-судинної системи дітей [2]. У наукових
працях Єфремової В.В. показано досвід комплексного використання засобів
фізичного виховання для профілактики дитячих неврозів дошкільнят [6].
Проте, дослідниками недостатньо уваги приділяється превентивному
фізичному вихованню дошкільників 5-6 років; у розробках науковців
передбачено профілактика лише окремих захворювань; більшість наукових
розробок спрямовані не на попередження, а вторинну профілактику та корекцію
відхилень у стані здоров’я; відсутній системний комплексний підхід до
організації оздоровчо-профілактичної роботи у ДНЗ з метою попередження
найбільш поширених захворювань дітей старшого дошкільного віку.
Залишається актуальним створення інноваційних здоров’яформуючих та
здоров’язбережувальних технологій, програм, методик на основі комплексного
використання засобів фізичного виховання для профілактики найбільш
поширених захворювань дошкільників 5-6 років.
Робота виконана за планом НДР Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Мета дослідження – визначити педагогічні умови ефективної реалізації
методики превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; нормативноправових документів і програм розвитку, навчання та виховання дітей старшого
дошкільного віку; аналіз всесвітньої мережі Інтернет.
Результати досліджень та їх обговорення. Зміст методики
превентивного фізичного виховання з метою первинної профілактики
захворювань дітей старшого дошкільного віку реалізовувався за наступних
педагогічних умов: комплексного підходу до профілактики найбільш
поширених захворювань дітей 5-6 років; особистісно-орієнтованого характеру
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навчання старших дошкільників; систематичного медико-педагогічного
контролю.
Комплексний підхід до профілактики найбільш поширених захворювань
(дихальної та нервової систем, порушення постави та плоскостопості,
захворювання системи зору) та підвищення адаптаційних можливостей серцевосудинної системи старших дошкільників здійснювався шляхом:
– комплексного моніторингу показників захворюваності та фізичного стану
дітей старших вікових груп;
– застосування комплексу оздоровчо-профілактичних форм для
попередження найбільш поширених захворювань старших дошкільників у
межах одного дня та протягом тижня, місяця, року;
– використання системи засобів для попередження найбільш поширених
захворювань дітей старшого дошкільного віку в межах одного дня та протягом
тижня в різних формах оздоровчо-профілактичної роботи ДНЗ.
Під час експерименту комплексно вивчали дані моніторингу стану
здоров’я кожного дошкільника, використовуючи фізіометричні методи;
здійснювати спостереження за дітьми та аналіз документального матеріалу, що
дозволило визначити основні напрями оздоровчо-профілактичної роботи у
процесі фізичного виховання дітей 5-6 років.
У процесі фізичного виховання вивчали не лише стан здоров’я, а й
фізичний розвиток та фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку,
оскільки:
– зміни показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості є
основними критеріями здоров’я людини. Науковими дослідженнями Е.С.
Вільчковського доведено, що між показниками фізичного розвитку, фізичної
підготовленості та соматичного здоров’я старших дошкільників існує сильний
кореляційний зв’язок (r=0,76);
– показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості є більш
динамічними і швидше піддаються змінам, що дає можливість забезпечити
ефективний педагогічний вплив на покращення стану здоров’я старших
дошкільників;
– окремі відхилення у стані здоров’я старших дошкільників (порушення
постави, плоскостопість та ін.) визначаються їхньою фізичною підготовленістю
(недостатньо розвинуті м’язи тулуба, плечового поясу та кінцівок) та фізичним
розвитком.
Систематичний комплексний моніторинг (два рази на рік) фізичного стану
старших дошкільників сприяв раціональній побудові рухового режиму з
визначенням найдоцільніших форм фізичного виховання; організації
індивідуально-диференційованої роботи з урахуванням їх фізіологічних
можливостей; варіюванню програмного матеріалу з фізичного виховання з
урахуванням фізичного стану дітей в межах одного дня, тижня, місяця та року.
Під час формувального експерименту для комплексної первинної
профілактики найбільш поширених захворювань у процесі превентивного
фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку було впроваджено
систему оздоровчо-профілактичних форм фізичного виховання: щоденних
(ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, фізкультурні хвилини та
паузи, гігієнічна гімнастика після денного сну, прогулянки) та періодичних
(піші переходи за межі ДНЗ (один раз на тиждень), фізкультурні розваги (2 рази
на місяць), Тижні здоров’я (2 рази на рік), Дні здоров’я (3 рази на рік). При
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розробці системи організаційних форм фізичного виховання старших
дошкільників спиралися на нормативну базу державних документів та достатню
їх кількість і тривалість рухової активності для забезпечення превентивного
ефекту.
Завдання превентивного фізичного виховання для запобігання захворювань
опорно-рухового апарату дітей 5-6 років вирішувалися завдяки застосуванню у
процесі фізичного виховання таких організаційних форм оздоровчопрофілактичного спрямування: ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури,
фізкультурні хвилини та паузи, гігієнічна гімнастика після денного сну,
прогулянки. Використання засобів фізичного виховання у межах цих форм
сприяло зміцненню м’язового корсету старших дошкільників.
Для превенції захворювань дихальної та серцево-судинної систем 5-6річних дітей використовували заняття з фізичної культури, піші переходи за
межі ДНЗ, туристичні походи, фізкультурні розваги, Дні та Тижні здоров’я.
Завдання запобігання захворювань нервової системи дітей старшого
дошкільного віку розв’язувалися переважно у межах організації фізкультурних
хвилин та пауз, занять з фізичної культури, прогулянок та Тижнів здоров’я.
Первинна профілактика захворювань очей 5-6-річних дітей у процесі
превентивного фізичного виховання здійснювалася під час проведення занять з
фізичної культури, фізкультурних хвилин та пауз, фізкультурних розваг, Днів та
Тижнів здоров’я.
У кожній з організаційних форм оздоровчо-профілактичної роботи
найдоцільніші засоби для попередження найбільш поширених захворювань
дітей старшого дошкільного віку використовувалися комплексно. Вибір засобів
фізичного виховання оздоровчо-профілактичного спрямування у навчальному
процесі дошкільників 5-6 років визначався завданнями організаційних форм
фізичного виховання; необхідністю урізноманітнення засобів протягом дня,
тижня, місяця; впливу на найбільш вразливі системи організму дітей.
Так, під час проведення щоденної ранкової гімнастики, фізкультурних
хвилин та пауз для дітей старшого дошкільного віку застосовувалися вправи
основної (профілактика порушень постави, плоскостопості) та дихальної
гімнастики (профілактика захворювань дихальної, нервової систем та
покращення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи).
Під час занять з фізичної культури, які проводилися щоденно, для
покращення
адаптаційних
можливостей
серцево-судинної
системи,
профілактики захворювань дихальної та нервової систем, порушень постави та
плоскостопості 5-6-річних дітей використовували комплекси вправ з основної та
дихальної
гімнастики,
фітболгімнастики,
ритмічної
гімнастики,
психогімнастики, рухливі ігри, ігри-медитації, вправи та ігри з елементами
спорту, естафети та атракціони, оздоровчий біг та стрибкові вправи, гартувальні
процедури.
Використання комплексів вправ гімнастики для очей забезпечувало
первинну профілактику міопії старших дошкільників.
Застосування сонячних та повітряних ванн з одночасним виконанням
фізичних вправ, рухливих ігор та естафет, вправ та ігор з елементами спорту під
час щоденних прогулянок також передбачало комплексне використання
основних та допоміжних засобів превентивного фізичного виховання первинної
профілактики найбільш поширених захворювань старших дошкільників.
Однією із важливих педагогічних умов реалізації експериментальної
207

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
методики було організація особистісно-орієнтованого навчання 5-6-річних дітей
у процесі фізичного виховання. Так, під час експерименту було враховано
результати моніторингу фізичного стану кожного дошкільника; анкетування
інструкторів фізичної культури, що дозволило визначити основні напрями
організації оздоровчо-профілактичної роботи експериментальної методики, яка
характеризується індивідуально-диференційованими підходами до процесу
фізичного виховання старших дошкільників; надання своєчасної індивідуальнодиференційованої допомоги старшим дошкільникам, особливо зі зниженими
функціональними можливостями; визначенням освітніх завдань під час занять з
фізичної культури та домашніх завдань для удосконалення рухових умінь та
навичок кожної дитини.
У процесі реалізації експериментальної методики розв’язувалися оздоровчі
завдання фізичного виховання, які мають тісний зв’язок з освітніми.
Індивідуалізація процесу сприяло підвищенню ефективності оздоровчопрофілактичної роботи зі старшими дошкільниками завдяки формуванню
міцних умовно-рефлекторних зв’язків; збагаченнню рухового досвіду дітей 5-6
років для виконання різноманітних оздоровчо-профілактичних дій та вирішення
оздоровчих завдань фізичного виховання під час експерименту. Необхідність та
доцільність забезпечення особистісно-орієнтованого характеру навчання дітей
старшого дошкільного віку ЕГ під час експерименту зумовлено різним руховим
досвідом та рівнем розвитку координаційних здібностей дітей, які брали участь
у експерименті.
Ефективна реалізація методики превентивного фізичного виховання 5-6річних дітей забезпечувалася завдяки систематичному комплексному медикопедагогічному контролю старших дошкільників ЕГ.
Систематичний медико-педагогічний контроль під час педагогічного
експерименту дітей 5-6 років здійснювався медичним працівником, вихователем
та інструктором фізичної культури дошкільного навчального закладу.
Медико-педагогічний контроль за станом здоров’я та фізичного розвитку
дітей старшого дошкільного віку включав:
– медичні огляди з комплексним медичним обстеженням;
– функціональні проби на визначення можливостей серцево-судинної та
дихальної систем;
– розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартування;
– індивідуальні диференційовані призначення обсягів фізичних
навантажень у руховому режимі та загартуванні;
– своєчасний перегляд питань про переведення дітей з однієї медичної
групи в іншу та про зміну медичних призначень;
– визначення динаміки фізичного розвитку дітей і показників
захворюваності в дослідних групах.
Основною формою медико-педагогічного контролю старших дошкільників
ЕГ були медико-педагогічні спостереження під час занять з фізичної культури,
фізкультурних розваг, прогулянок, туристичних походів, піших переходів за
межі ДНЗ, Днів та Тижнів здоров’я.
У результаті медико-педагогічних спостережень коригувався зміст
експериментальної методики превентивного фізичного виховання дітей
старшого дошкільного віку: час між структурними частинами форм оздоровчопрофілактичної роботи; засоби та послідовність їх використання і дозування;
методи та методичні прийоми кожної з форм оздоровчо-профілактичної роботи.
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Це дозволило визначити систему оптимального використання засобів, методів,
методичних прийомів та організаційних форм превентивного фізичного
виховання для первинної профілактики найбільш поширених захворювань
старших дошкільників ЕГ.
У процесі медико-педагогічного контролю дітей старшого дошкільного
віку ЕГ також:
– визначали та оцінювали фізичний стан обстежуваних з метою
диференціації фізичних навантажень у процесі фізичного виховання;
– здійснювали контроль за фізичним навантаженням дітей старшого
дошкільного віку шляхом щомісячного визначення загальної та моторної
щільності фізкультурних занять та інших організаційних форм фізичного
виховання;
– визначали ступінь фізичних та психічних навантажень під час виконання
фізичних вправ (візуальна оцінка ознак втоми, підрахунок ЧСС; визначення
фізіологічної кривої фізкультурного заняття, оцінка координаційних рухів);
– здійснювали контроль за реакціями дітей старшого дошкільного віку на
загартування.
Медико-педагогічний контроль передбачав також: дотримання санітарногігієнічних умов у місцях фізичного виховання 5-6-річних дітей (температура та
вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і
своєчасність вологого прибирання приміщень та провітрювання, дотримання
правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо);
контроль за одягом та взуттям для занять фізичними вправами, дотриманням
правил особистої гігієни старшими дошкільниками під час гартувальних
процедур та після занять з фізичної культури; контроль за використанням
спортивного обладнання та інвентарю з метою попередження травматизму дітей
старшого дошкільного віку; супровід медичним працівником.
Медичний працівник, інструктор фізичної культури та вихователь
проводили систематичну санітарно-просвітницьку роботу серед старших
дошкільників ЕГ у формі бесід, оформлення тематичних стендів з питань
особистої гігієни, правильного режиму дня, харчування; загартування; гігієни
спортивного одягу, взуття; використання методів самоконтролю за фізичним
станом і профілактики спортивного травматизму.
Висновок. Визначені нами педагогічні умови організації навчальновиховного процесу під час реалізації методики превентивного фізичного
виховання дітей старшого дошкільного віку сприяли більш ефективному впливу
експериментальної методики.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення
інших проблем розробки методики превентивного фізичного виховання дітей
старшого дошкільного віку.
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АНОТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ ПРЕВЕНТИВНОГО
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Неля Маляр, Едуард Маляр, Андрій Огнистий, Катерина Огниста
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Стаття присвячена питанням превентивного фізичного виховання дітей старшого
дошкільного віку. У статті подано педагогічні умови ефективної реалізації методики
превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку: комплексний підхід до
профілактики найбільш поширених захворювань дітей 5-6 років; особистісно-орієнтований
характер навчання старших дошкільників; систематичний медико-педагогічний контроль.
Ключові слова: старші дошкільники, педагогічні умови, превентивне фізичне
виховання.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ
ПРЕВЕНТИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Неля Маляр Эдуард Маляр, Андрей Огнистый, Екатерина Огнистая
Тернопольский национальный экономический университет
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира
Гнатюка
Статья посвящена вопросам превентивного физического воспитания детей старшего
дошкольного возраста. В статье поданы педагогические условия эффективной реализации
методики превентивного физического воспитания детей старшего дошкольного возраста:
комплексный подход к профилактике наиболее распространенных заболеваний детей 5-6
лет;
личностно-ориентированный
характер
обучения
старших
дошкольников;
систематический медико-педагогический контроль.
Ключевые слова: старшие дошкольники, педагогические условия, превентивное
физическое воспитание.
PEDAGOGICAL TERMS METHODS OF PREVENTIVE PHYSICAL EDUCATION
PRESCHOOL CHILDREN
Nelia Malyar Eduard Malyar, Andrew Ognisty, Catherine Ohnystaya
Ternopil National Economic University
Ternopil National Pedagogical University of Volodymyr Hnatiuk
Article is devoted to preventive physical education of preschool children. The article
presents pedagogical techniques for the effective implementation of preventive physical
education of preschool children: a comprehensive approach to preventing the most common
diseases of children 5-6 years, personally-oriented nature of study of older preschoolers,
systematic medical and pedagogical control.
Key words: older preschoolers, pedagogical conditions, preventive physical education.
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ДИНАМІКА САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ І ОЦІНКИ ЗДОРОВ’Я
Валентина Марчик1, Олена Ляшок, Тетяна Дроннікова
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»1
Криворізький національний університет
Постановка проблеми. Наразі активно ведеться полеміка з можливостей
фізичного виховання, фізичної культури, спорту, валеології, реабілітації тощо з
метою пошуку шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу
дітей, підлітків та молоді. Дослідження механізмів взаємозв’язку компонентів
психічного, фізичного і соціального здоров’я буде сприяти розкриттю резервів і
потенціалу фізичного виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботі розкривається сутність
синергетичної фізкультурно-оздоровчої парадигми фізичного виховання, за
якою формування оздоровчо-рухових можливостей не можливе без естетичних,
моральних, психофізичних та духовних засад здоров’я [4, с.89-90].
Вказується на необхідність у фізкультурній освіті зміщення акценту з
фізичної підготовки у бік більшої інтелектуалізації процесу і підвищення
загального рівня освіченості студентів [6, с. 118]. Подається гуманістична
парадигма освіти як парадигма майбутнього і зазначається, що вже зараз є
можливість утілити деякі з її ідей, згідно з якими передбачено не замовлене
суспільством формування всебічно розвинутої особистості, а створення для неї
умов, у яких вона завдяки власним зусиллям зможе досягти гармонічного
розвитку фізичних, психічних та духовних якостей на основі лише для неї
властивих здібностей і можливостей із метою подальшої самореалізації й
самоствердження в суспільстві [1, с. 6].
Автор в контексті дослідження проблеми гармонізації особистості
студентів зазначає актуальність питань формування позитивного, саногенного
мислення, актуалізації духовно-творчого потенціалу, вирішення яких сприятиме
цілісності особистості, яка є необхідною умовою професійного здоров’я [7, с.
18]. При оцінюванні стану психофізичної підготовленості висококваліфікованих
спортсменів автор показує, що саме психологічний компонент потребує значної
уваги з боку тренерсько-викладацького складу [8, с. 415]. Удосконалення
системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах пропонується через
формування психічних якостей, які потрібні для досягнення високого рівня
успішності тощо [3, с. 54].
В основних положення стратегії здоров'я відображено, що здоров'я людини
залежить від його способу (стилю життя), який в свою чергу залежить від
способу думок. Спосіб думок – продукт міри духовності. Найважливіші заходи,
що дозволяють зберегти здоров'я і попередити виникнення хвороби це ті, які
здійснюються самою людиною. І, що важливо, показано, що фізіологічна
(статистична) «норма» не може бути критерієм здоров'я [2].
Теоретичною основою дослідження виступила ідея цілісності особистості
людини, в якій все взаємопов'язане і взаємообумовлене. Самооцінка визначає
розвиток думки людини про себе як про особу, яка знаходиться у витоків
самопізнання. Самооцінка - це засадничий компонент самосвідомості.
Самооцінка людини є результатом порівняльного пізнання себе через
співвідношення знань про себе зі знаннями про інших або про ідеальний образ
особи, існуючий в її уявленнях. Важно знати, що визначений рівень самооцінки
є наслідком включення механізмів захисту особи: при незадоволенні
відбувається зниження рівня самооцінки, при задоволеності – підвищення.
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Метою роботи стало порівняння впливу рівня самооцінки як соціальнопсихічного компоненту особистості на оцінювання здоров’я як фізичного
компоненту студентів І та V курсу навчання.
Методи, організація досліджень. В дослідженні, що було проведено в
лютому 2013р. та лютому 2014 року, прийняли участь студенти І курсу (105
осіб) і V курсу (62 особи) Криворізького педагогічного інституту та
Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний
університет».
Через анонімне анкетування респонденти висловили своє відношення до
стверджень психолого-педагогічного тесту на визначення рівня самооцінки.
Високий рівень самооцінки визначає, що людина, як правило, не обтяжена
комплексом неповноцінності, вона правильно реагує на зауваження інших та
рідко має сумління в своїх діях. Середній рівень свідчить про те, що людина
рідко страждає від комплексу неповноцінності та лиш час від часу старається
підладитися під думки інших. Низький рівень сигналізує про те, що людина
боляче переносить критичні зауваження в свою адресу, старається рахуватися
завжди з думками інших та часто страждає від комплексу неповноцінності [5].
Респондентам було запропоновано оцінити своє здоров’я на «відмінно»,
«добре» та «задовільно». Умовно приймаємо, що на «відмінно» оцінять своє
здоров’я респонденти, у яких немає проблем зі здоров’ям або вони є досить
малозначними. Оцінка «добре» за власне здоров’я свідчить скоріше про
наявність перехідного стану «від здоров’я до хвороби»: явної хворобі ще немає,
але вже турбує якась проблема. Оцінка «задовільно» буде характерною для
респондентів з хронічними захворюваннями.
За результатами анкетування по курсах формується 3 вибірки за рівнем
самооцінки: високий рівень, середній рівень і низький рівень. В кожній групі
зроблено аналіз оцінювання здоров’я.
Результати досліджень та їх обговорення. Як показують дані рис.1
отримані результати визначення рівня самооцінки на 1 і 5 курсах мають
невеликі розбіжності. На 5 курсі збільшується відсоток студентів з низькою
самооцінко.
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Рис.1. Рівень самооцінки студентів.
Аналіз отриманих результатів показав, що протягом навчання у
респондентів з високим рівнем самооцінки покращується оцінка здоров’я
(рис.2).
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Рис.2. Оцінювання здоров’я в залежності від самооцінки.
Так, оцінка «відмінно» з 30% на 1 курсі збільшується до 38%, а оцінка
«добре» з 66% до 84%. На 5 курсі не зафіксовано респондентів групи з високим
рівнем самооцінки з оцінкою здоров’я «задовільно».
Спостерігається динаміка в групі з середнім рівнем самооцінки: на 5 курсі
збільшується відсоток оцінки «добре» з 66% до 84% за рахунок зменшення
відсотка оцінок «відмінно» і «задовільно».
У групі респондентів з низьким рівнем самооцінки від 1 до 5 курсу також
відмічається збільшення відсотка оцінки «добре», але відбувається за рахунок
зменшення відсотку оцінки «задовільно» з 16% до 7%.
Основні висновки і перспективи подальших досліджень.
При оцінюванні студентами власного здоров’я на «відмінно» відмічено
прямий зв'язок з їхнім рівнем самооцінки: чим вище самооцінка, тим
збільшується відсоток студентів з відмінним оцінюванням здоров’я.
У оцінюванні студентами власного здоров’я на «добре» і «задовільно»
виявлено зворотній зв'язок з рівнем самооцінки: із зниженням самооцінки,
підвищується відсоток студентів з перехідним станом «від здоров’я до хвороби»
і станом хвороба.
Дослідження динаміки самооцінки особистості студентів 1 і 5 курсів
встановило збільшення відсотку респондентів з низькою самооцінкою на 5
курсів, що може бути наслідком підвищення тривожності, в зв’язку з
випускними заходами та майбутнім працевлаштування.
Зменшення відсотку студентів з оцінкою здоров’я «задовільно» на 5 курсі в
порівнянні зі студентами 1 курсу незалежно від самооцінки особистості є
відображенням морфологічної зрілості у студентів 5 курсу та адаптації до
навчання у вузі.
1.

2.
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ДИНАМІКА САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ І ОЦІНКИ ЗДОРОВ’Я
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Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ» 1
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Дослідження динаміки самооцінки особистості студентів 1 і 5 курсів встановило
збільшення відсотку респондентів з низькою самооцінкою на 5 курсів, що може бути
наслідком підвищення тривожності, в зв’язку з випускними заходами та майбутнім
працевлаштування. Зменшення відсотку студентів з оцінкою здоров’я «задовільно» на 5 курсі в
порівнянні зі студентами 1 курсу незалежно від самооцінки особистості є відображенням
морфологічної зрілості у студентів 5 курсу та адаптації до навчання у вузі.
Ключові слова: самооцінка, здоров’я.
ДИНАМИКА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ И ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ
Валентина Марчик 1, Елена Ляшок, Татьяна Дронникова
Криворожский педагогический институт1
Криворожский экономический институт
Исследование динамики самооценки личности студентов 1 и 5 курсов установило
увеличение процента респондентов с низкой самооценкой на 5 курсе, что может быть
следствием повышения тревожности, в связи с выпускными мероприятиями и будущим
трудоустройством. Уменьшение процента студентов с оценкой здоровья "удовлетворительно"
на 5 курсе по сравнению со студентами 1 курса независимо от самооценки личности является
отражением морфологической зрелости студентов 5 курса и адаптации к учебе в вузе.
Ключевые слова: самооценка, здоровье.
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DYNAMICS OF SELF-APPRAISAL OF PERSONALITY AND ESTIMATION OF
HEALTH
Valentina Marchyk 1, Elena Lyashok, Tatjana Dronnikova
Kryvorizkyj pedagogical institute1
Kryvorizkyj economic institute
Research of dynamics of self-appraisal of personality of students 1 and 5 courses set the
increase of percent of respondents with a subzero self-appraisal on a 5 course, that can be
investigation of increase of anxiety, in connection with final measures and future employment.
Reduction of percent of students with the estimation of health "satisfactorily" on a 5 course as
compared to the students of a 1 course not dependency upon the self-appraisal of personality is the
reflection of morphological maturity of students 5 course and adaptation to the studies in institution of
higher learning.
Key words: self-appraisal, health.

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ НА
МОРФО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ.
Вадим Михайленко
Національний технічний університет України «КПІ».
Актуальність . Виражене погіршення здоров’я студентів вимагає пошуку
нових дієвих засобів і методів, впровадження здоров’язберігаючих технологій у
навчальному процесі фізичного виховання студентів. Також проблема
обумовлена недостатнім вивченням впливу систематичних занять спортивнооздоровчим туризмом на морфо функціональні і психофізіологічні показники
організму студентської молоді.
Однією з найбільш актуальних і в той же час ще не до кінця розв’язаною є
проблема нормування рухової активності людини, визначення мінімальних і
максимальних величин фізичних навантажень в оздоровчих заняттях студентів.
Недостатньо обґрунтовані й оптимальні рухові режими для профілактики
захворювань і вікових змін студентів. Невивченим залишається питання
розрахунку рівня та допустимих верхніх меж навантаження, що найбільше
сприяє покращенню фізіологічних і біохімічних показників, які визначають
резерви здоров’я. Розв’язання цих проблем є особливо важливим для
раціональної організації занять з досліджуваним студентським контингентом.
Аналiз науково-методичної лiтератури [1,3,9] свідчить про те, що сьогодні
зустрічаються тільки окремі відомості що до впливу психофiзiологiчних i
психічних показників на фізичну і розумову працездатність студентів.
Враховуючі специфіку спортивно-оздоровчого туризму досліди, пов’язанні
з вивченням впливу на організм людини, були ускладнені і мали в основному
епізодичний, не комплексний характер (А.И. Аппенянский, 1986
В.В.
Дукальский, 1986; Л.И. Негородова, 1986; В.Ф. Буйленко, 1986; Н.Д. Панасков,
1986; Б.А. Михаилов, Ю.Н. Федоров, 1986; В.М. Деев, 1988; Ю.И. Евсеев, 1988;
Л.А. Максименко, 1988, 1990; Л.Н. Никишин, Г.И. Таныгин, 1990; А.И.
Аппенянский, 1990; И А. Дрогов, 1990; Л.Г. Рубис, 1990; В.Н. Селуянов, А. А.
Федякин и др.)
Низка спеціалістів з фізичного виховання і туризму[4,5,7,8] відмічають
багатогранність активного туризму, однак науково-обґрунтованих пропозицій з
використання засобів спортивно-оздоровчого туризму в фізичному вихованні
студентів ще не достатньо.
Узагальнюючи данні огляду літератури, можна відмітити, що багато
дослідників [3,6], розглядаючи питання впливу занять спортивно-оздоровчим
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туризмом на морфо функціональні і психофізіологічні параметри організму тих
хто займається туризмом вивчали їх безпосередньо під час проведення
туристичного походу і після його закінчення.
Все вище зазначене послугувало вибором цілі і мети задач дослідження.
Дослідження проводились згідно з планом науково – дослідної роботи
кафедри фізичного виховання факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».
Мета роботи: дати комплексну оцінку впливу занять спортивнооздоровчим туризмом на морфо-функціональний стан, фізичний стан
тапсихосоматичне здоров’я студентів 17-19 років.
Завдання дослідження:
1. Встановити рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості
студентів 17-19 років з різним рівнем рухової активності.
2. Дослідити морфо-функціональні властивості студентів 17-19 років.
3. Виявити вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на морфофункціональний стан та розумову працездатність студентів 17-19років.
Методи та організація досліджень. Для вирішення сформованих завдань
застосовувались наступні методи досліджень: теоретичний
аналіз і
узагальнення даних наукових джерел, анкетування, педагогічні спостереження,
педагогічний експеримент, метод педагогічних контрольних випробувань
(тести), медико-біологічні методи. Проводилось дослідження рівня здоров’я за
методикою В.П. Войтенко (1991), експрес-оцінка рівня здоров’я за методикою
Г.Л. Апанасенко (2000), рівня рухової активності за методикою О.С. Куца
(2003),
У проведені експерименту брали участь студенти 1-го і 2-го курсу
відділенна туризму Національного технічного університету «КПІ» м. Київ.
Всього було залучено 90 студентів 1-го та 2-го курсу віком 17-19 років які
відвідують відділення туризму і за станом здоров’я віднесені до основної
медичної групи.
Результати дослідження та їх обговорення: За результатами тестування
загальна сума балів у студентів 17-ти років становила 26.42±1.34 бали,що за
стандартною шкалою оцінки результатів випробувань фізичної підготовленості
відповідає середньому рівню, а якісна характеристика рівня фізичної
підготовленості є задовільно. У студентів 18-річного віку рівень фізичної
підготовленості є нижчим за середній (24.65±1.29 балів). Загальна сума балів
показує, що якісна характеристика рівня фізичної підготовленості оцінюється як
задовільна. У студентів 19-річного віку фізична підготовленість є нижчою за
середню (19.78±1.12 балів). При цьому якісна характеристика рівня фізичної
підготовленості оцінюється як незадовільна. Аналіз показників фізичної
підготовленості студентів контрольної групи не виявив значної розбіжності у
варіаційному ряді (від 1.02 до 9.8%).
Кореляційний аналіз виявив, що ступінь впливу окремих фізичних якостей
на загальний рівень фізичної підготовленості студентів 17-19-річного віку є
неоднаковим. Так, значення коефіцієнту кореляції в тестах: на статичну
тривалість (вис на зігнутих руках) становить 0,88; динамічну(біг на 30м) –
тільки 0,27; в «човниковому» бігу (4х9м) – 0,66; підтягуванні на поперечині –
0,58; підійманні тулуба з положення лежачи в сід – 0,39. При цьому,показники з
бігу на 30м корелювали з показниками «човникового» бігу (r = 0,29); піднімання
тулуба в сід з положення лежачи – 0,67 із підтягуванням на поперечині – 0,51;.
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Таблиця 1
Рівень фізичної підготовленості студентів 17-19 років до експерименту
(n=90)
Вік, роки

Рівні фізичної підготовленості, %
низький
середній
високий
61,0
26,0
13,0
63,0
21,0
16,0
67,0
19,0
14,0
63,7
22,0
14,3

17
18
19
Середньогрупова

Залежність рівня фізичної підготовленості від стану ССС може бути
показана коефіцієнтами кореляції з показниками якості реакції ССС на фізичні
навантаження в тесті PWC170 (r =0,57) і адаптаційним потенціалом (r=0,52).
Аналіз рівня соматичного здоров’я у віковій групі 17- річних студентів свідчить,
що 73,9% мають «низький» і «нижчий від середнього»; серед 18-річних - 71,4%,
а у 19-річних – 73,5%.
Рухова активность (РА) у 74,5% студентів знаходиться на низькому та
нижче середнього рівнях і складає лише 2,5 години в добовому бюджеті часу.
Тільки 5,7% студентів відносяться до групи практично здорових студентів,
54,6% мають низькі рівні функціональних резервів серцево-судинної і дихальної
систем. Мала рухова активність студентів 17-19 років негативно впливає на
специфічну резистентність організму.
Встановлено, що більший приріст за окремими показниками фізичної
підготовленості спостерігається у студентів експериментальної групи. (рис.1).
При цьому виявлено, що збільшення обсягу РА позитивно вплинули на
покращення швидкісно-силових здібностей студентів 17-19-ти років. При
порівнянні індивідуальних рівнів фізичної підготовленості ЕГ встановлено, що
після експерименту середнього рівня досягли 38,5% студентів 17-ти, 39,2% 18ти і 45,6% 19-ти річного віку. В КГ ці показники становлять відповідно 12,3%;
14,1% і 15,6% (Р<0,05).
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Рис.1. Зміна показників фізичної підготовленості експериментальної групи
(ЕГ) у порівнянні з контрольною групою (КГ) після експерименту, де 1-підьом
217

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
тулуба ; 2-стрибок у висоту з місця; 3-біг на 1000 м.; 4- човниковий біг; 5підтягування на поперечині; 6-біг на 30м.; 7- гнучкість.
Впровадження програми занять з туризму для студентів 17-19 років
передбачає спортивно-оздоровчий режим, який дає змогу покращити показники
РА, що в свою чергу впливає на рівень фізичної підготовленості (ФП),
соматичне здоров’я (СЗ) і фізичну працездатність (ФПр). При цьому, рівень РА
збільшився у студентів 17-18-ти років на 42,9%, 19-ти на46,3% і становив в
середньому 14628 локомоцій за добу. При цьому на1,4 год. збільшився час РА в
добовому бюджеті часу, що на 20,1% більше, ніж до початку експерименту.
Показники ФПр у студентів ЕГ зросли в середньому у 17- річних на 12,4%,
у 18-річних на - 11,6%, у 19-річних на - 14,7%. За показниками бігу на 30 м,
стрибком з місця в висоту, тесту на гнучкість студенти ЕГ переважають
студентів КГ відповідно на 14,4%, 12,8%, 16,8% (Р<0,05). Найбільший приріст
відбувся в розвитку швидкісно-силових якостей - в середньому на 14,2% у
студентів 17 - 18-ти років і на 15,3% у 19-ти річних, витривалості (відповідно
на26,4 і 31,5%), спритності – на(23,7 і 32,6%). Проте, ефективність впливу
туристичних вправ для розвитку м’язової сили є нижчою – приріст показників
склав тільки 2,3% у студентів 17-18 років і 1,2% у студентів 19-ти
років(Р<0,05).У студентів ЕГ у всіх вікових підгрупах відбулися статистично
вірогідні(Р<0,05) зміни за всіма показниками СЗ. Життєвий індекс підвищився в
середньому на 15,3%; індекс Руфє покращився на 45,2%;
У результаті дослідження встановлено, що у студентів ЕГ продуктивність
розумової працездатності збільшилась на 18,4%, точність на 31,9% (табл. 5),
тоді як у студентів КГ відповідно тільки на 7,6 і 10,6% (Р<0,05).
Для характеристики розумової працездатності визначали ступінь розумової
працездатності, психічної витривалості та психічної стійкості після перегляду
п’яти цифрових таблиць. В порівнянні з показниками до експерименту у
студентів ЕГ вони збільшились відповідно на 6,3%, 16,2% і 20,1%. При
порівнянні даних у студентів ЕГ і КГ ця різниця становила відповідно 5,2%
3,2% і 11,1%.
Висновки: Отримані дані не тільки підтверджують результати попередніх
дослідників, але й свідчать про те, що в процесі занять спортивно-оздоровчим
туризмом відбуваються якісні зміни взаємопов’язаних показників розумової
працездатності, на зміну яких необхідно звертати увагу при визначені
психологічного портрету студента, схильного до туристичної діяльності.
На основі отриманих даних доведено, що систематичні заняття спортивнооздоровчим туризмом підвищують функціональні резерви організму, й
покращують морфо-функціональні та психофізіологічні показники студентів.
Отримані результати дозволяють нам стверджувати, що важливим критерієм
оцінки ефективності оздоровчих процесів та функціональної здатності є стан
соматичного здоров’я і досягнення належного обсягу рухової активності.
Перспективою подальших досліджень є пошук шляхів та засобів
оптимізації процесу фізичного виховання студентів 17-19 років, котрі
знаходяться на різних рівнях диференціації фізіологічних систем організму.
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АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ НА МОРФО
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ.
Вадим Михайленко
Національний технічний університет України «КПІ».
В статті представлено результати досліджень рівня фізичної підготовленості та морфо
функціонального стану, розглянуто вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на
покращення рухової активності та на поліпшення розумової працездатності студентів 17-19-и
років.
Ключові слова: студент, туризм, морфо-функціональний стан, розумова працездатність,
рухова активність.
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ НА
МОРФО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТАЯНИЕ СТУДЕНТОВ
Вадим Михайленко
Национальний техиический университет Украины «КПИ».
В работе представлены результаты исследований уровня физической подготовки и
морфо функционального состояния студентов 17-19 лет, рассмотрено влияние занятий
спортивно-оздоровительным туризмом на улучшение двигательной активности и умственной
работоспособности студентов 1-2-го курса.
Ключевые слова: студент, туризм, морфо функциональное состояние, умственная
работоспособность, двигательная активность.
INFIUENCE OF CLASSES OF SPORTS AND FITNESS TOURISM ON MORPHO
FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS
Vadym Mykhaylenko
National Technical University of Ukraine “KPI”
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The article introduces the results of examination of students’ level of physical fitness and
morpho functional state. It analyses the influence of classes of sports and fitness tourism on
enhancement of motion activity and improvement of mental efficiency of 17-19- year-old students.
Key words: student, tourism, morpho functional state, mental efficiency, motion activity.

ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Олена Млинко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. На сьогодні освітній
процес висуває високі вимоги не тільки до навчання, але й, насамперед, до
здоров’я підростаючого покоління. Інтенсифікація навчальної діяльності
поступово здійснює значний психофізичний вплив на організм учня, який ще
формується, що призводить згодом до перевантаження, виникнення стану
гіподинамії й різних захворювань. Аналіз останніх публікацій показав, що за
останні 10 років прискорилися темпи зниження рівня здоров’я дітей шкільного
віку, підлітків зокрема. За даними міністерства охорони здоров’я близько 90 %
дітей середнього шкільного віку мають різноманітні відхилення у стані здоров’я,
більше 59 % незадовільну фізичну підготовленість. За останні 5 років на 41 %
збільшилась кількість учнівської молоді, яка відноситься до спеціальної
медичної групи [5]. Для збереження й зміцнення здоров’я дітей середнього
шкільного віку, їхнього повноцінного розвитку необхідна сучасна корекція та
підтримка стану здоров’я, в основу якої покладена рухова активність, як
необхідна фізіологічна потреба для гармонійного розвитку й реалізації
розумового й фізичного потенціалу школярів в процесі навчання [6].
Рухова активність – невід’ємна частина способу життя та поведінки дітей.
Вона визначається соціально-економічними та культурними факторами,
залежить від організації фізичного виховання, індивідуальних особливостей
вищої нервової діяльності, фізичних і функціональних особливостей організму
учня, кількістю вільного часу, мотивації до занять фізичною культурою,
доступністю спортивних споруд і місць відпочинку [3]. Безперечним є той факт,
що гармонійний розвиток особистості можливий за умови раціонального
організованої та систематично здійснюваної рухової активності підлітка, а також
за умови формування у школяра основних уявлень про фізичну культуру і
здоровий спосіб життя. Тільки тоді можна досягнути всебічного розвитку учнів,
зміцнення їх здоров’я і підтримання на високому функціональному рівні
фізичних і психічних сил та можливостей [2].
Поняття рухова активність включає в себе сумарний обсяг рухів, які
виконує людина протягом своєї життєдіяльності. В підлітковому віці можна
умовно виділити основні складові частини рухової активності: активність в
процесі фізичного виховання; фізичну активність, яка здійснюється під час
навчання, суспільно-корисної і трудової діяльності; фізична активність у вільний
час. Ці складові щільно пов’язані між собою. Доповнюючи одна одну, вони
забезпечують певний об’єм добової рухової активності, рівень якої можна
кількісно виміряти [1].
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Раціональне планування навчального процесу дітей середнього шкільного
віку дасть змогу запобігти передчасному зниженню рухової активності і
допоможе її підтримувати на належному рівні.
Все вище сказане, зумовило нас вибрати дану тему для обговорення.
Формулювання мети статті та постановка завдань. Встановити рівні
рухової активності дітей середнього шкільного віку; оцінити структуру добової
рухової активності учнів та визначити індекси фізичної активності школярів.
Методи дослідження – Фремінгемська методика дослідження добової
рухової активності, методи математичної статистики.
Організація дослідження. В дослідженні взяли участь 90 дівчат і хлопців
11–12 років, які навчаються у трьох 5 класах класів Тернопільської
спеціалізованої школи I – III ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.
Виклад основного матеріалу та отриманих результатів. Рівень рухової
активністості людини прийнято поділяти на п’ять рівнів – базовий, сидячий,
низький, середній та високий [4].
Для визначення загальної тривалості кожного виду рухової активності
здійснено добовий хронометраж діяльності учнів і сумування проміжків часу,
витраченого на кожен окремий вид діяльності впродовж тижня. Добову рухову
активність визначали за допомогою Фремінгемської методики [4]. Результати
добової рухової активності для дослідженого контингенту осіб наведено в
таблиці 1.
На базовому рівні, до якого належать сон, відпочинок лежачи, рівень
рухової активності в хлопців становив 9 год 50 хв, а в дівчат – 9 год 22 хв, що на
28 хв менше. Навчальні заняття, окрім фізичної культури, пересування в
транспорті, читання, малювання, перегляд телепередач, настільні та комп’ютерні
ігри, споживання їжі – види діяльності, які належать до сидячого рівня рухової
активності, на які учні в середньому витрачають від 10 год до 10 год 26 хв
щодоби.
Аналіз хронометражу добової рухової активності школярів показав, що
більшу частину сидячого рівня займають заняття у школі – 6 год 25 хв, що
свідчить про великий обсяг навчального навантаження та зменшення рівня
фізичної активності учнів середнього шкільного віку.
Таблиця 1
Показники добової рухової активності дітей середнього шкільного віку
Рівень рухової активності

Хлопці

Дівчата
%
39,5

год
ІФА
год
ІФА
год
ІФА
год
ІФА
год
ІФА

9,50
9,50
10,00
Сидячий рівень
10,35
2,00
Низький рівень
3,24
1,30
Середній рівень
2,58
1,20
Високий рівень
5,0
ІФА за добу
30,67
Примітка: ІФА – індекс фізичної активності.
Базовий рівень

41,7
8,3
5,4
5,0

9,22
9,22
10,26
11,47
2,07
3,95
1,45
2,51
1,00
5,0
32,15

%
38,4
42,8
8,6
6,0
4,2

На базовому рівні, до якого належать сон, відпочинок лежачи, рівень
рухової активності в хлопців становив 9 год 50 хв, а в дівчат – 9 год 22 хв, що на
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28 хв менше. Навчальні заняття, окрім фізичної культури, пересування в
транспорті, читання, малювання, перегляд телепередач, настільні та комп’ютерні
ігри, споживання їжі – види діяльності, які належать до сидячого рівня рухової
активності, на які учні в середньому витрачають від 10 год до 10 год 26 хв
щодоби. Аналіз хронометражу добової рухової активності школярів показав, що
більшу частину сидячого рівня займають заняття у школі – 6 год 25 хв, що
свідчить про великий обсяг навчального навантаження та зменшення рівня
фізичної активності учнів середнього шкільного віку.
Середня тривалість низького рівня добової рухової активності (особиста
гігієна, стояння з невеликою рухливістю, пересування пішки, прогулянки,
суспільно-корисна робота) у хлопців і дівчат була майже однаковою й становила
в середньому 2 год 2 хв.
Зареєстровані показники середнього й високого рівнів рухової активності
були найменшими. Так, середній рівень рухової активності, до якого належать
гімнастичні вправи, рухливі ігри, ранкова гімнастика, танці становив 1год 30 хв
у хлопців 1 год 45 хв у дівчат. У процентному співвідношенні ці рівні становили
39,5 % (базовий), 41,7 % (сидячий) і 8,3 % (низький) добового бюджету часу в
хлопців та відповідно 38,4 %, 42,8 % і 8,3 % добового бюджету часу в дівчат.
Отже, близько 90 % добової рухової активності в учнів середнього шкільного
віку припадає на базовий, сидячий та низький рівні.
До високого рівня рухової активності відносили спеціально організовані
заняття фізичними вправами й спортом, інтенсивні рухливі та спортивні ігри. На
нього школярі в середньому витрачали від 1 год до 1 год 20 хв, що становить від
4,2 % до 5,0 % добової рухової активності.
Оцінюючи рухову активність учнів середнього шкільного віку, виявили, що
в дівчат реєструється менша тривалість високого рівня рухової активності та
більша тривалість середнього рівня рухової активності порівняно з хлопцями.
Проте достовірної різниці в розподілі за рівнями рухової активності дівчат і
хлопців не виявлено (p > 0,21).
Залежно від отриманих результатів усіх учнів середнього шкільного віку за
рівнями рухової активності поділили на низький, середній та високий. Серед
усіх обстежених дівчат низький рівень фізичної активності (ІФАд < 32 бала)
мали 75 %, середній – 25 % (ІФАд > 33 балів), високий рівень не виявлено.
Серед хлопців низький рівень фізичної активності (ІФАх < 30 балів)
виявлено в 71 % осіб, середній – у 29 % (ІФАх > 31), високий рівень не
виявлено.
Під час оцінки рухової активності учнів середнього шкільного віку
спостерігали поступове її збільшення в середині тижневого циклу, деяке
зниження тижневої рухової активності простежували в четвер і п’ятницю та
незначне зростання в суботу та неділю.
Оптимальним показником ІФА за Фремінгемською методикою є значення,
що становить 42 бали. Це передбачає восьмигодинну тривалість базового рівня,
восьмигодинну тривалість сидячого, двогодинну тривалість рівня малої фізичної
активності та тригодинну тривалість рівня високої активності [4]. У наших
дослідженнях такого показника не було зареєстровано в жодного учня, що
підтверджує низький рівень рухової активності усіх досліджуваних.
Результати подані в таблиці 2 свідчать про нераціональну, у більшості
випадків, організацію рухового режиму дня та вільного часу учнів середнього
шкільного віку. Кількісна оцінка добового бюджету часу учнів показала, що 66
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% від загального обсягу добової рухової активності становила звична рухова
активність, тобто всі види рухів, спрямовані на задоволення природних потреб
людини, а також навчальна та виробнича діяльність. Так, на навчальну
діяльність учні середнього шкільного віку витрачають у середньому 26 % часу.
У структурі вільного часу пасивні види відпочинку (відпочинок сидячи, лежачи,
сон) займають близько 40 % добових витрат часу. Спеціально організована
м’язова діяльність становила лише 4 % загального обсягу рухової активності.
Структура добової рухової активності школярів свідчить про переважання серед
інших сидячого виду активності. Так, у середньому на навчання учні витрачають
6 год 25 хв; до 2 годин часу займає переїзд транспортом, вживання їжі та
особиста гігієна; підготовка до занять займає 2 год 20 хв у дівчат і 2 год 50 хв у
хлопців; відпочинок – близько 1 год 35 хв на добу в дівчат та 1 год 20 хв у
хлопців. Більше 3 годин свого часу школярі витрачають на пересування пішки
та прогулянки, суспільно-корисну роботу.
Таблиця 2
Витрати часу на різні види рухової активності
Вид рухової активності
Навчальні заняття
Пересування пішки
Переїзд транспортом
Прийом їжі
Особиста гігієна
Підготовка до занять
Відпочинок
Прогулянки
Суспільно – корисна робота
Заняття фізичними вправами
Сон

Хлопці
час
6,25
2
0,45
1
0,21
2,50
1,20
1
0,18
1
8,20

Дівчата
%
26,0
8,4
1,8
4,1
0,9
10,5
5,1
4,1
0,8
4,1
34,2

час
6,25
2
0,40
0,52
0,25
2,20
1,34
0,50
1,22
1,1
8,22

%
26,0
8,4
1,7
2,2
1,1
9,2
5,5
2,1
5,1
4,5
34,2

Висновки:
1.
Добовий індекс фізичної активності учнів середнього шкільного віку
становить 30,8 бала в хлопців та 32,2 бала у дівчат, що не відповідає
нормам рухової активності (норма – 42 бали). На високий рівень рухової
активності школярі витрачають у середньому від 1 год до 1 год 20 хв на
добу.
2.
90 % часу рухової активністі в добовому бюджеті часу хлопців і дівчат,
належить до базового, сидячого та малого, лише 6 % припадає на середній
рівень рухової активності та 4 % - на високий рівень. У хлопців та дівчат,
ці показники достовірно не відрізняються.
3.
Низький рівень рухової активності виявлено в 75 % дівчат та 71 % хлопців,
що свідчить про нераціональний режим дня в учнів середнього шкільного
віку і доводить необхідність його корекції через включення різноманітних
заходів та форм занять фізичними вправами впродовж доби і тижня для
підвищення спеціально організованої рухової активності та підвищення її
мотивації.
Перспективи подальших досліджень. З огляду на отримані результати
доцільно створити та встановити ефективність оптимальної програми рухової
активності дітей середнього шкільного віку в межах навчального процесу.
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АНОТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Олена Млинко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
У статті досліджується рухова активність учнів середнього шкільного віку за
Фремінгемською методикою. У результаті проведеного дослідження виявлено низький рівень
рухової активності в 75 % дівчат та 71 % хлопців. Це свідчить про нераціональний режим дня
в школярів і доводить необхідність його корекції через включення різноманітних заходів та
форм занять фізичними вправами впродовж доби і тижня для підвищення спеціально
організованої рухової активності та підвищення мотивації школярів до руху.
Ключові слова: рівень рухової активності, індекс фізичної активності, середній
шкільний вік.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Елена Млынко
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
В статье исследуется двигательная активность учащихся среднего школьного возраста
по Фремингемской методике. В результате проведенного исследования выявлен низкий
уровень двигательной активности в 75% девушек и 71% юношей. Это свидетельствует о
нерациональном режиме дня у школьников и доказывает необходимость его коррекции через
включение различных мероприятий и форм занятий физическими упражнениями в течение
суток и недели для повышения специально организованной двигательной активности и
повышение мотивации школьников к движению.
Ключевые слова: уровень двигательной активности, индекс физической активности,
средний школьный возраст.
CHARACTERISTIC OF PUPIL’S PHYSICAL ACTIVITY IN MIDDLE SCHOOL
Olena Mlynko
Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyk
The article examines the physical activity of secondary school pupils by Framingham method.
As a result we discovered low levels of physical activity in 75% of girls and 71% of boys. The survey
indicates the irrational mode of the day in school and proves the need for its correction due to the
inclusion of different activities and forms of exercise throughout the day and week to improve
specially organized physical activity and increase the motivation of students to move.
Key words: level of physical activity, physical activity index, middle school age.
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СТАН ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВІДОМОСТІ І
АКТИВНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Тарас Надкерничний
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського»
Постановка проблеми. Враховуючи зниження рівня життя, погіршення
екологічних умов, скорочення медичних і соціальних державних програм на
перший план висуваються проблеми фізичного здоров’я сучасної молоді. Проте,
як показують наукові дослідження [1], у студентів вищих навчальних закладів,
спостерігається низька фізична підготовленість, не більш 7,3% мають
сприятливий морфологічний статус, тільки 1–2% не мають хронічних
соматичних захворювань, близько 80–90% мають відхилення в стані здоров’я.
Більше того, значна частина юнаків за станом здоров’я не призивається на
військову службу. Для виправлення цієї ситуації необхідно покращити
ефективність процесу фізичного виховання молодого покоління.
Тут потрібно зауважити, що усі явища та події у природі і житті
підпорядковані певним закономірностям і розвиваються відповідно до них.
Процес фізичного виховання також підвладний таким вимогам. Пізнання цих
закономірностей, їх вивчення допомогли виробити певні позиції, згідно з якими
можна підвищити результативність навчального предмету «Фізична культура» і
покращити картину здоров’я майбутнього суспільства загалом та сучасної
молоді зокрема. Одна з таких вимог зазначає, що процес фізичного виховання
повинен здійснюватись з активною участю в ньому студентів, з усвідомленням
ними цінності занять фізичними вправами для їх всебічного розвитку.
Будь-яке навчальне заняття є ефективним лише тоді, коли студенти
проявляють психічну та фізичну активність. Саме реалізація принципу
свідомості забезпечить розуміння молоддю значення виконання фізичних вправ,
важливість розв’язання поставлених завдань на занятті з фізичного виховання і
активну поведінку універсантів на них. Викладач повинен керуватися даним
принципом при проведенні занять, в протилежному випадку вони не принесуть
жодної користі і всі зусилля будуть марними. Проте, на сьогоднішній день не
має достовірних даних щодо рівня забезпечення спортивними педагогами
свідомого та активного ставлення студентів до матеріалу, що вивчається.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що проблемою
свідомої і активної поведінки у навчально-виховному процесі займались Ю.
Лимарєва, В. Лозова, М. Хасанов, Б. Шиян [2,3,6,7] та інші. В працях цих
авторів здійснений лише загальний огляд обумовленого принципу і його шляхів
реалізації, а отже, можна констатувати, що на сучасному етапі не існує науково
обґрунтованої програми забезпечення свідомого та активного ставлення
молодого покоління до фізкультурно-спортивної діяльності, здатної
враховувати затрати часу й зусиль педагога і юнацтва, та одночасно забезпечити
досягнення вагомих результатів. Викладене актуалізує тему нашого
дослідження.
Мета статті: визначити стан реалізації принципу свідомості та активності
на заняттях з фізичного виховання студентів.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети ми провели
педагогічне спостереження з ціллю отримання об’єктивних даних, щодо
забезпечення викладачами свідомого та активного ставлення універсантів до
фізкультурно-спортивної діяльності. Дослідження проводилось на 30 заняттях з
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фізичного виховання різних викладачів, що працюють у вищих навчальних
закладах, розташованих в місті Тернопіль.
Результати дослідження. Проаналізувавши отримані результати
педагогічного спостереження ми переконались, що педагоги під час проведення
навчально-виховного процесу в недостатній мірі керуються принципом
свідомості і активності. Так з першої групи положень стає зрозумілим, що
ефективність донесення завдань заняття до свідомості студентів є низькою:
тільки 3 викладачі здійснювали постановку завдань перед студентами, а 24
педагоги повідомили універсантам лише перелік того, що вони повинні
виконати на занятті.
Тут необхідно зазначити, що цілі тісно пов'язані з мотивами, вони
здійснюють істотний спонукальний вплив на діяльність людини. Постановка
мети стимулює студентів докладати відповідних зусиль для її досягнення. Чим
конкретніше визначені завдання, тим більше проявляється їхній спонукальний
вплив. Мета, яка ставиться людиною самостійно, підсилює мотивацію, створює
позитивний настрій і утримується довше. Мета, яка задається ззовні, викликає
меншу активність людини, має меншу спонукальну силу. Коли людина отримує
від інших завдання, це ще не означає, що вона їх автоматично приймає і
виконує. Але перетворення зовнішніх завдань в індивідуальні цілі один з
варіантів цілеутворення, тобто завдання від інших для суб'єкта виступають як
вимоги, які він неодмінно має виконати. Проте, як свідчать результати
педагогічного спостереження, викладачі фізичного виховання практично не
виконують постановки завдань перед студентами, і, як наслідок, молоде
покоління не розуміє що в загальному їм потрібно виконувати, чого навчитись,
що, безумовно, негативно впливає на якість навчально-виховного процесу.
На 8 заняттях викладачі пояснювали студентам користь розв’язання
поставлених завдань (розбіжність в цифрах – лише 3 педагоги повідомляли
універсантам цілі заняття – зумовлено тим, що деякі наставники перелічивши
те, що їхні підопічні повинні виконати, роз’яснювали його призначення та
можливість застосування в повсякденному житті).
Таким чином, лише деякі педагоги пояснюють студентам для чого їм
необхідно вивчати визначений матеріал. Проте, людина у своєму житті робить
тільки те, від чого отримує задоволення або усвідомлює його корисний ефект.
Досить складно залучити молоде покоління до сумлінного виконання фізичних
вправ опираючись лише на бажання отримати приємні відчуття, оскільки
початківець не відразу відчує задоволення від цього процесу, зважаючи на брак
фізичної та технічної підготовленості: неправильне дихання під час бігу
призведе до задишки, а у холодні пори року до хворобливих процесів;
виконання бігу з опусканням на п’ятку провокуватиме больові відчуття в
колінних суглобах та хребті; недостатній рівень розвитку спритності та
швидкості не дасть змоги відчути радість перемоги у великій кількості
спортивних та рухливих ігор тощо. Безумовно, дані похибки відкоректуються,
але малоймовірно, що це відбудеться уже на першому чи другому занятті Для
залучення молодого покоління до активного, вдумливого та, як наслідок,
ефективного виконання фізичних вправ необхідно, щоб студенти спочатку
зрозуміли для чого їм це потрібно, що це їм дасть в теперішньому чи
майбутньому. Керуючись корисним ефектом, універсанти зможуть подолати
фазу адаптації: больові відчуття внаслідок перевтоми, технічно неправильного
виконання вправ; відсутність радості перемоги тощо. А коли даний етап буде
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позаду, то спонукати студентів до виконання фізичних вправ буде вже два
компоненти – розуміння корисного ефекту та отримання задоволення від даного
процесу, що сприятиме формування стійкого інтересу універсантів до мети і
завдань занять, а це є одним із шляхів реалізації принципу свідомості та
активності. Проте більшість викладачів, як свідчить педагогічне спостереження,
не пояснюють студентам користі розв’язання поставлених завдань, не
забезпечують їх зацікавленого ставлення і це є однією з головних причин
пасивного та безініціативного відношення молодого покоління до фізкультурноспортивної діяльності.
На 26 заняттях універсанти одержували інформацію необхідну для
навчальної діяльності: про техніку виконання вправи, її темп, можливі помилки
та шляхи їх уникнення, вищі досягнення тощо. Проте, дані повідомлення
практично залишались поза увагою більшості студентів, вони не враховували
почутого. Причиною цього ми вважаємо невдалий початок заняття – відсутність
постановки завдань та пояснення корисного ефекту, отриманого від їх
розв’язання, що не сприяло заохоченню універсантів до їх вирішення.
9 педагогів пояснювали студентам призначення деяких вправ, які
виконувались на занятті, але це стосувалось лише однієї-двох рухових дій.
Тобто, якщо універсант і усвідомив поставлені завдання заняття, зрозумів їх
користь і виявляє інтерес до їх вирішення, але викладач не пояснює йому, яку
роль відіграє сумлінне виконання конкретної вправи для реалізації визначеної
цілі, то студент, не усвідомлюючи призначення своїх дій, проявить пасивність у
їх здійсненні, хоча його думки і будуть спрямовані на мету навчального заняття.
Наприклад: педагог повідомивши своїм підопічним практичне значення
здатності узгоджувати рухи в руховій діяльності, зацікавить їх у вирішенні
даного завдання, що спонукатиме прояв активності студентів. Але, якщо після
проведення підготовчої частини, викладач запропонує універсантам виконати
одну з вправ, спрямовану на досягнення поставленої мети, проте не пояснить її
призначення, то універсанти можуть з байдужістю та несумлінністю віднестись
до неї, при цьому прагнутимуть удосконалити свою здатність узгоджувати рухи
в руховій дії. До того ж, захопленість висунутими в підготовчій частині цілями
до початку основної може розвіятись, і одним із шляхів її підкріплення є
пояснення сенсу і ролі конкретної вправи, що виконується.
На 22 заняттях, під час проведення спостереження, викладачі
обговорювали з студентами техніку вправ, що вивчались, але в переважній
більшості випадків (19 занять) це виконувалось не ефективно – без
зацікавленості універсантів, при відсутності їх активної участі в обговоренні і, в
більшій мірі, здійснювалось у формі монологу. Причиною цього, ми вважаємо
нерозуміння молодим поколінням користі отриманої від розв’язання
поставлених завдань. При використанні даного методичного прийому
важливою є наявність двохстороннього зв’язку: недостатньо лише розповісти як
потрібно робити, необхідно ще й пояснити чому саме так, а не по іншому, і щоб
студенти при цьому не прослухали педагога, а вислухали його, поставили
запитання для розкриття існуючих неточностей та усвідомили отриману
інформацію. Саме під час обговорення створюється можливість спонукати
молоде покоління зробити крок назустріч, проявити активність, ініціативу,
перетворитись із об’єктів навчального процесу в його суб’єктів.
На 16 заняттях викладачі використовували швидку об’єктивну інформацію
про якість вирішення студентами поставлених завдань. Навіть ті універсанти,
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які захопились поставленими завданнями, проявляють зацікавленість у їх
вирішенні, часто не знають як вірно оцінити якість своїх дій, не можуть
визначити на якому етапі та шляху вони знаходяться: правильному чи хибному,
і саме тут значну роль відіграє висловлювання педагога, його професійна оцінка
наявності та рівня прогресу, кількості зусиль, необхідних ще для досягнення
визначеної мети. Але, як свідчать результати проведеного дослідження, далеко
не всі викладачі приділяють увагу даному елементу.
На 11 заняттях педагоги розвивали в студентів фізичні якості, проте, лише
3 викладачі намагались забезпечити осмислений підхід молодого покоління до
вирішення завдань, що стояли перед ними. Наприклад: на одному з занять
універсанти виконували вправи спрямовані на збільшення сили м’язів черевного
пресу та спини. Викладач роз’яснив своїм підопічним роль, яку вони відіграють
у підтриманні правильної постави, належному функціонуванні органів черевної
порожнини, їх місце у формуванні здорової та красивої тілобудови, чим зумів
змінити негативне налаштування студентів на вирішення даного завдання на
терпеливе та сумлінне. Враховуючи той факт, що процес удосконалення
фізичних якостей вимагає прояву максимальних, часто граничних зусиль і
сприяє швидкому виникненню втоми та можливому прояву больових відчуттів,
важливо, щоб викладач компенсував наявні негативні фактори, шляхом
формування в універсантів розуміння цінності поставлених цілей, їх корисного
впливу. Це сприятиме ефективнішому досягненню визначеної мети та
поступовому залученню студентів до самостійних занять фізичними вправами.
На 2 відвіданих нами заняттях педагоги, повідомляючи студентам
інформацію з фізкультурно-спортивної галузі, пов’язували її із знаннями
універсантів з інших предметів навчального плану. Наприклад: під час
проведення підготовчої частини, викладач, пояснюючи своїм підопічним вплив
розминки на організм людини, використав їх знання з анатомії. Застосування
даного компоненту являється одним із чинників, здатних підкреслити
важливість дисципліни яка вивчається, вказати на її поширення та проникнення
в різноманітні сфери інших наук. Одні автори вважають використання
міжпредметних зв’язків засобом формування в універсантів розуміння
взаємозалежностей, інші – називають їх специфічною конструкцією змісту
освіти, а також одним із засобів інтеграції знань, треті – відносять їх до
особливостей змісту освіти, що проявляється в узгодженості навчальних
програм, а в процесі навчання – в принципі систематичності, четверті –
вважають їх дидактичною умовою, що забезпечує послідовне відображення в
комплексі вузівських дисциплін об’єктивних взаємозв’язків, які існують у
природі та в суспільстві [5]. Таким чином, під час проведення занять, педагог
опираючись на знання молодого покоління, одержані з інших галузей, доводить,
що фізичне виховання базується не лише на власному наборі понять та
визначень, але й включає синтез інших наук: анатомії, фізіології, гігієни, фізики
тощо, що є одним із свідчень необхідності усвідомленого і активного вивчення
та засвоєння студентами даного предмету. Як зазначив Ш. І. Ганелін, «реальна
свідомість пізнавальних процесів, неможлива без встановлення міжпредметних
спадкоємних знань» [4].
Тільки два педагоги формували в студентів самокритичне ставлення до
фізичної та технічної підготовленості. Наприклад: після бігу в багатьох
універсантів появились яскраво виражене почервоніння шкіри обличчя, сильне
потовиділення, задишка та больові відчуття. Викладач звернув увагу своїх
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підопічних на дані ознаки, пояснив, що рівень тривалості та інтенсивності
виконаної роботи є низьким, у порівнянні з досягнутою втомою, і з часом ця
різниця збільшуватиметься в негативну сторону, а для виправлення отриманої
ситуації студенти повинні сумлінно та активно працювати не лише під наглядом
педагога, але й приділяти час самостійним заняттям. Для виховання критичного
ставлення універсантів до себе, необхідно пробуджувати в них інтерес до
власного розвитку, навчити ставити перед собою найближчі цілі, самостійно
впливати на певні сторони вдосконалення особистості. Означені компоненти
спонукатимуть приверненню уваги молодого покоління до свого рівня фізичної
та технічної підготовленості, його оцінки та пошуку недоліків і їх причин, а,
отже, і до визначення шляхів подолання отриманої проблеми, що, зрештою,
приведе студентів до усвідомленого та активного ставлення до процесу
фізичного виховання.
Висновки. 1. Проаналізувавши протоколи проведених педагогічних
спостережень ми визначили, що рівень реалізації викладачами принципу
свідомості і активності є низьким і не відповідає сучасним вимогам до процесу
фізичного виховання. До того ж, судячи по реакції студентів, ми можемо
припустити, що і ті положення даного принципу, які присутні на заняттях,
реалізуються принагідно і безсистемно. Насторожує той факт, що дані явища
зафіксовано у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, які повинні
являтись зразками освітнього процесу.
2. На нашу думку, ключовими чинниками погіршення результативності
занять є нерозуміння студентами їх завдань, сенсу та значення виконуваних
фізичних вправ, відсутність мотивування молодого покоління та його залучення
до сумлінного і систематичного здійснення домашніх завдань. Саме акцент на
дані компоненти дозволить виправити зазначену ситуацію.
Перспективи подальших досліджень. Наступним етапом нашої роботи
буде розробка експериментальної програми реалізації принципу свідомості та
активності у процесі фізичного виховання студентів.
1.

2.

3.
4.

5.
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АНОТАЦІЇ

СТАН ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВІДОМОСТІ І АКТИВНОСТІ НА
ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Тарас Надкерничний
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
Шляхом педагогічного спостереження визначено рівень реалізації принципу свідомості
та активності на заняттях у ВНЗ міста Тернополя та встановлені групи його компонентів,
якими педагоги керуються або нехтують під час проведення навчально-тренувального
процесу.
Ключові слова: усвідомлене ставлення, активне ставлення, принцип свідомості та
активності.
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОЗНАНИЯ И
АКТИВНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Тарас Надкерничний
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я.
Горбачевского»
Путем педагогического наблюдения определен уровень реализации принципа
сознательности и активности на занятиях в ВУЗах города Тернополя и установлены группы его
компонентов, которыми педагоги руководствуются или пренебрегают при проведении учебно тренировочного процесса.
Ключевые слова: осознанное отношение, активное отношение, принцип сознания и
активности.
STATE OF THE PROBLEM OF REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF
CONSCIOUSNESS AND ACTIVITY DURING PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Taras Nadkernychny
State Higher Educational Institution “Ternopil I.Ya. Horbachevsky State Medical University”
The level of realization of the principle of consciousness and activity during classes at higher
educational institutions of the city of Ternopil was defined through pedagogical supervision and
groups of its components, by which teachers are guided or which are neglected by them during the
training process were established.
Key words: conscious attitude, an active attitude, the principle of consciousness and activity.

АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНТУ ДО ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Василь Овчарук
Вінницький національний технічний університет
Постановка проблеми. Проблему здорового способу життя в Україні
сьогодні розглядають як одну з найважливіших умов виживання та процвітання
нації, адже так склалося, що в умовах складного економічного становища наша
країна посідає одне з останніх місць у Європі за показником здоров’я населення,
яким є середня очікувана тривалість життя. Однією з причин зниження рівня
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здоров'я є відсутність ефективних освітніх програм, спрямованих на
формування у молоді культури здоров'я та сприяння профілактиці захворювань.
Тому, останнім часом зростає увага до здорового способу життя студентів,
адже низький рівень їх рухової активності впливає на життєздатність систем і
функцій організму, а це є основою профілактики захворювань. Також це
пов’язано із стурбованістю суспільства здоров’ям спеціалістів, яких готує вища
школа.
Слід зазначити, що в останні десятиріччя проблема здоров’я людини
набула нового осмислення. Якщо раніше її вирішення пов’язувалося переважно
з медико-біологічними, або санітарно-гігієнічними факторами, то сьогодні
доведено, що здоров’я людини – це цілісне, системне явище, природа якого
обумовлена як природними та соціальними зовнішніми чинниками, так і
внутрішніми, такими, що визначають психологічне ставлення людини до себе і
до тих обставин, у яких вона реалізує власне життя [4]. Змінити ставлення
студента до власного здоров’я і особистого способу життя можливо за умови
розуміння ним цих цінностей, надання пріоритетності збереження фізичного та
психічного здоров’я через освіту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здоров’я — безцінне надбання
не тільки кожної людини, але і всього суспільства. При зустрічах, розставаннях
із близькими і дорогими людьми ми бажаємо їм доброго і міцного здоров’я,
тому що це — основна умова і застава повноцінного і щасливого життя.
Здоров’я допомагає нам виконувати наші плани, успішно вирішувати основні
життєві задачі, переборювати труднощі й значні перевантаження. Добре
здоров’я, що розумно зберігається і зміцнюється самою людиною, забезпечує їй
довге й активне життя.
Наукові дані свідчать про те, що більшість людей при дотриманні ними
правил здорового способу життя, мають можливість жити до 90 років і більше.
Однак, на жаль, багато людей не дотримуються самого найпростішого,
обґрунтованою наукою здорового способу життя. Одні стають жертвами
малорухомості (гіподинамії), що викликає передчасне старіння: інші зайвою
їжею йдуть до неминучого у цих випадках розвитку ожиріння, склерозу судин,
цукрового діабету; треті не уміють відпочивати, відволікатися від виробничих і
побутових турбот, вічно неспокійні, нервові, страждають безсонням, що в
остаточному підсумку приводить до численних захворювань внутрішніх органів.
Деякі люди, піддаючись шкідливій звичці до паління й алкоголю, активно
скорочуючи при цьому своє життя.
Тому дуже важливим елементом у збереженні власного здоров’я є
компетентність особи у питаннях здоров’я та шкідливості тих чи інших
чинників і звичок.
Вивчення проблеми формування здоров’язбереження під час навчання
студентської молоді, передбачає здійснення історико-методологічного аналізу і
конкретизацію основних дефініцій, які складають понятійно-термінологічний
апарат. Такими науковими поняттями є терміни «здоров’я», «здоровий спосіб
життя», «здоров’язбереження».
На сучасному етапі навчання і виховання молоді особлива увага
приділяється проблемам здоров’я і здорового способу життя (ЗСЖ) молоді.
Вищі навчальні заклади цю проблему вирішують завдяки оновленню
відповідних педагогічних технологій, форм, засобів, змісту і методики навчання.
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Так, науковцями зазначаються різноманітні шляхи та умови формування
здорового способу життя у молоді (Волков В.Ю., Раєвський Р.Т. та ін.).
Різні аспекти вирішення проблеми здоров’язбереження та здорового
способу життя висвітлювалися науковцями Канади, Великобританії, Швеції,
Японії, які акцентували свою увагу на проблемі гіподинамії та на важливості
фізичної активності і її взаємозв’язку з якістю життя (M. Karloven, P. Clarke,
K.Cooper, U. Larsson, A. Shibata і інші).
У вітчизняних педагогічних дослідженнях особлива увага приділяється
теоретичним і практичним аспектам ціннісного ставлення до здоров’я (Петленко
В.П., Давиденко Д.Н., Іванюшкін А. Я.), здорового способу життя (Волков В.Ю.,
Раєвський Р.Т.), різним аспектам формування культури здоров’я майбутніх
фахівців у навчальному процесі фізичного виховання (Бєлих С.І., Кириченко
Т.Г., Яковлєв В.М. ) та здоров’язберігаючої компетентності студентів засобами
фізичного виховання (Д. Воронін, Борисов М.М., Грицюк Л. К., Лякішева А. В.)
та ін.
Тому, метою даного дослідження є аналіз відношення студентів, на
прикладі Вінницького національного технічного університету, до здорового
способу життя та занять з фізичної культури, а також визначення сформованості
знань відносно здоров'язбереження.
Виклад основного матеріалу. Студентський вік характеризується
інтенсивною роботою над формуванням своєї особистості, вивченням стилю
поведінки. У студентському віці завершується фізичне дозрівання організму.
Цей період характеризується розвитком фізіологічних потенціалів (максимальна
реактивність організму, оптимальні рівні артеріального тиску та ін.). До 17- 18
років процес всебічного вдосконалення рухової функції близький до
завершення. Одночасно спостерігається збільшення максимальних показників
сили, швидкості рухів та інших показників, що свідчить про розвиток рухового
апарату. Молоді люди в цей період володіють величезними можливостями для
навчання, громадської діяльності. Тому фізична культура і спорт стає дійсно
найважливішим засобом зміцнення здоров'я, природною біологічною основою
для формування особистості, ефективного навчання, успішної суспільної
діяльності. Формування здоров'я успішно може проходити в умовах організації
здорового способу життя.
Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, що забезпечують
гармонійний розвиток, зміцнення здоров'я, підвищують продуктивність праці.
Здоровий спосіб життя – це спосіб життя окремої людини з метою профілактики
хвороб і зміцнення здоров'я. За таких умов стан здоров'я студентів змінюється і
однозначно покращується. Стан здоров'я визначають впливом багатьох факторів.
Але до умов, що дозволяють зберегти здоров'я, без сумніву, необхідно віднести і
фізичну культуру. Не слід вважати, що заняття фізичною культурою і спортом
автономно гарантують відмінне здоров'я. Обов'язковою умовою здорового
способу життя студента є відмова від вживання алкоголю, паління, наркотиків.
Відношення до ЗСЖ та занять з фізичної культури, а також визначення
сформованості знань відносно здоров'язбереження студентів ВНТУ визначалися
методом анкетування.
У дослідженні взяли участь студенти 1-4 курсів у кількості 326 осіб: 248 –
хлопців та 78 - дівчат. Анкетування проводилось анонімно, що давало змогу
усунути вплив викладачів на відповіді студентів.
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Результати проведеного анкетування свідчать, що лише 7% опитаних
студентів вважають себе цілком здоровою людиною і 93% такими себе не
вважають. Встановлено, що у вільний від навчання час студентів найбільше
цікавить комп’ютер – 43%, музика – 26%, фізична культура і спорт – 20% і 11% інші вподобання.
Для виявлення ставлення анкетованих до свого здоров’я, перед ними було
поставлене запитання: «Назвіть 5 необхідних Вам життєвих цінностей». На 1-е –
2-ге місце здоров’я поставили 25% студентів, взагалі про здоров’я не згадали
44% студентів, 31% респондентів поставили здоров’я в своїх життєвих
цінностях на 3-5 місце.
На питання «Чи впливають заняття з фізичної культури на стан Вашого
здоров’я? », 66% відповіли «так» і для 34% студентів було важко відповісти на
це запитання.
Незважаючи на активну пропаганду здорового способу життя, поширення
знань серед населення про негативний вплив на здоров'я шкідливих звичок,
прийняття відповідних законів «Про заборону куріння в громадських місцях»,
«Про заборону вживання алкоголю в громадських місцях», однією з
найактуальніших проблем сьогодення залишається вживання алкоголю та
паління молоді. Так, курцями серед опитаних є 16% студентів, 8% вказали що
палять іноді, 76% - не палять. На питання «Чи вживаєте Ви алкогольні напої? »
40% дали позитивну відповідь. При чому, 18% опитаних вживають алкоголь 1-2
рази на тиждень, а 65% опитаних вказали, що вживають алкогольні напої 1-3
рази на місяць. Слід відзначити, що 54% при цьому вказали що після вживання
алкоголю їх здоров'я погіршується і у 46% воно залишається незмінним.
Відомо також як впливає на здоров'я їжа швидкого приготування (фаст-фуд)
і правильне раціональне харчування. Однак 60% опитаних студентів вважають
що харчуються неправильно, а на запитання «Як часто Ви вживаєте їжу
швидкого приготування?» 12% вказали що часто, 72% - рідко і лише 16%
відповіли що не вживають.
Під час анкетування на запитання «Що таке здоровий спосіб життя?»,
основна частина студентів (92%) відповіли що це спосіб життя без шкідливих
звичок, який не шкодить здоров'ю, що це коли людина береже своє здоров'я,
правильно харчується, займається спортом (фізкультурою) і т.п.. 8% опитаних
відповіли що це коли людина себе поважає, відчуває себе здоровою, має гарний
вигляд, має гарний сон.
На запитання, «Що заважає Вам вести здоровий спосіб життя?», 16%
опитаних відповіли, що не мають вільного часу, ще для 12% що їм сумно вести
ЗСЖ самому, потрібні друзі.
Таким чином, дослідженням виявлено, що студенти в основному розуміють
суть та знають компоненти здорового способу життя, усвідомлюють роль
фізичної культури та спорту у його дотриманні, позитивно ставляться до
ведення ЗСЖ. Однак, разом з тим, ними прикладається мало зусиль для
дотримання ЗСЖ, присутня необізнаність із здоров'язбережувальними
технологіями. Можна стверджувати, що студентська молодь вважає здоров'я
складовою, яка значною мірою залежить від наступних факторів:

наявності шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю,
токсикоманія, вживання наркотичних речовин);

особистого ставлення до здоров'я;

правильного харчування;
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занять фізкультурою і спортом;

наявності захворювань.
Висновки. Отже, як бачимо з аналізу педагогічних досліджень та
практичного досвіду науковців, інтерес до питань пов’язаних із ЗСЖ
студентської молоді постійно зростає, однак, все одно залишається проблема з
його впровадженням в життя студентів.
Студент-інженер, як активний учасник збереження здоров’я на державному,
суспільному та особистісному рівнях повинен набути знань відносно здорового
способу життя, які є необхідними складовими професійної підготовки
майбутнього спеціаліста. Із цієї проблеми напрацьовано багатий теоретичний
матеріал, і в той же час практично не розроблена система впровадження ЗСЖ у
навчально-виховний процес вищої школи.
Проблема формування та впровадженя ЗСЖ
в побут студентів є
актуальною та доцільною. Без її розв’язання неможливо значною мірою
націлити студента на вибір активної життєвої позиції, сформувати звичку до
систематичної рухової активності й у цілому знизити захворюваність. Особлива
значущість здоров'я випускника вищого технічного навчального закладу
обумовлена тим, що він належить до вищої категорії виробничих сил - кадрового
ресурсу економіки і є запасом знань, умінь і навичок.
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5.
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9.
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АНОТАЦІЇ
АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНТУ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
Василь Овчарук.
У статті здійснено аналіз відношення студентів технічного вузу до здорового способу
життя та занять з фізичного виховання. Визначено рівень знань відносно здоров'язбереження.
Ключові слова: студент, технічний ВНЗ, здоров'я, здоровий спосіб життя, анкетування.
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВНТУ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
И ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.
Василий Овчарук.
В статье осуществлен анализ отношения студентов технического вуза к здоровому
образу жизни и занятий по физическому воспитанию. Определен уровень знаний относительно
здоровьесбережения
Ключевые слова: студент, технический ВУЗ, здоровье, здоровый образ жизни,
анкетирование.
ANALYSIS OF RELATION OF STUDENTS OF VNTU TO THE HEALTHY WAY OF
LIFE AND PHYSICAL EDUCATION.
Vasyl Ovcharuk
In the article the analysis of relation of students of technical institute of higher is carried out to
the healthy way of life and employments on physical education. The level of knowledges is certain
relatively of the health protection.
Key words: student, technical institute of higher, health, healthy lifestyle, questionnaire.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У
СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Роман Олійник
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Постановка проблеми. Прогноз спортивної обдарованості людини є
важливою науковою і практичною проблемою теорії спорту. Правильний
прогноз визначає ефективність всієї багаторічної системи спортивного відбору.
В системі спортивного відбору найбільш важливою є проблема прогнозу
рухової (спортивної) обдарованості дітей і молоді. Одним із напрямів її
вирішення є вивчення генетичних особливостей розвитку загальних і
спеціальних здібностей людини. Ознаки, які мають суттєву спадкову
обумовленість в розвитку, є інформативними в системі генетичного прогнозу
спортивної обдарованості [8].
До спеціальних здібностей і особливостей спортсменів, що визначають
спортивну обдарованість можна віднести особливість будови тіла [1, 9].
Морфологічний статус людини багато в чому визначає його функціональні
можливості, від яких залежить схильність до різних видів рухової діяльності
(видів спорту). Представники різних видів спорту розрізняються не тільки
тотальними розмірами та пропорціями тіла, а й співвідношенням компонентів
тіла. Тому важливою є система знань про генетичні особливості формування
компонентів тіла. З цих позицій дослідження генетичних особливостей
формування топографії жирової тканини у дітей і молоді є актуальною
проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Генетичні особливості
формування морфологічних ознак людини в онтогенезі висвітлені в
фундаментальних роботах вітчизняних [8] і закордонних [13] спеціалістів. В
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якості експериментальної моделі, в основному досліджувались близнюки. У
монозиготних (МЗ) і дизиготних (ДЗ) близнюків визначалась онтогенетична
конкордантність формування довжинних розмірів тіла [11], обхватів [6], типів
конституції, складу тіла [13]. Проте генетичні особливості формування
топографії жирової тканини у людей різної статі і віку досліджувались
фрагментарно.
Завдання дослідження - дослідити особливості розвитку морфологічних
ознак (тотальних розмірів тіла та формування жирової тканини) у жінок
загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок.
Методи та організація дослідження.
Контингент випробуваних - 50 спортсменок високої кваліфікації (легка
атлетика, волейбол, боротьба, художня гімнастика) та 70 дівчат загальної
популяції.
У дослідженнях вимірювались наступні антропометричні показники:
довжина і маса тіла, товщина семи шкіряно-жирових складок (на тріцепсі,
біцепсі і передпліччі руки, під лопаткою, над клубовою кісткою, на стегні та на
литці ноги). Антропометричні вимірювання досліджуваних здійснювались у
положенні стоячи. Винятком були лише вимірювання внутрішньої шкіряножирової литкової складки, яка оцінювалась у положенні сидячи. Вимірювання
проводилось без верхнього одягу (у трусах і майці) і взуття. Технологія
антропометричних вимірювань описана Л.П. Сергієнком [6].
Результати дослідження та їх обговорення.
Тотальні розміри тіла. Результати дослідження тотальних розмірів тіла
(довжини і маси тіла) у випробовуваних наведені в таблиці 1. За довжиною тіла
суттєвої різниці між жінками загальної популяції і спортсменками, що
займаються спортивною боротьбою, художньою гімнастикою та легкою
атлетикою нема. Значні відмінності (більша довжина тіла майже на 20 см)
мають волейболістки ( X ±S = 186,33 ± 3,24 см). Найбільш значна варіація
(S = ±8,15 см) статистичного ряду розрахована у жінок, що займаються
спортивною боротьбою. Мінімальні та максимальні відмінності довжини тіла
відповідно 158–187 см. Це обумовлено дослідженням спортсменок різних
вагових категорій. Вище наведене вказує, що такий морфологічний показник як
довжина тіла є інформативним критерієм для відбору спортсменів в певні види
спорту.
Щодо маси тіла знову вона найбільша в групі волейболісток ( X ±S =
70,93±2,74 кг). Варіація маси тіла у спортсменок в межах 50,60–65,88 кг, а у
дівчат загальної популяції вона була X ±S = 58,80±7,00 кг. Значна варіація маси
тіла була у спортсменок що займаються спортивною боротьбою (від 49 до 95 кг)
і легкою атлетикою (від 59 до 90 кг). Для волейболісток і спортсменок
художньої гімнастики середнє квадратичне відхилення було в межах S = 2,74–
2,98 кг. Це дає підставу вважати, що розрахунок модельних характеристик для
даних спортсменів за масою тіла може бути більш інформативним в порівнянні
із спортсменами інших видів спорту. Очевидним є те, що розрахунок модельних
характеристик для тотальних розмірів тіла у легкоатлеток повинен
здійснюватись за їх спеціалізацією (бігуни на короткі, середні та довгі дистанції,
стрибуни у довжину, висоту та з шестом, метальниці диску, списа та
штовхальниці ядра), а у спортсменок, що займаються боротьбою за окремими
видами боротьби та ваговими категоріями.
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Таблиця 1
Тотальні розміри тіла у жінок загальної популяції та у спортсменок
Контингент
випробовуваних

n

Загальна популяція

70

Спортсменки:
спортивної боротьби

17

волейболу

15

художньої гімнастики

10

легкої атлетики

8

Загальна популяція
спортсменок

50

Статистичні
показники

X
±S
±m
X
±S
±m
X
±S
±m
X
±S
±m
X
±S
±m
X
±S
±m

Тотальні розміри тіла
довжина тіла,
маса тіла, кг
см
166,90
58,80
3,15
7,00
1,02
0,84
165,88
63,80
8,15
10,40
2,04
2,60
186,33
70,93
3,24
2,74
0,87
0,73
167,20
50,60
2,11
2,98
0,70
0,99
167,88
65,88
3,44
10,14
1,30
3,83
171,82
62,80
4,24
6,57
1,23
2,04

Товщина шкіряно-жирових складок. Результати експериментального
дослідження товщини 7 шкіряно-жирових складок у дівчат загальної популяції і
кваліфікованих спортсменок наведено в таблиці 2.
Порівнюючи товщину шкіряно-жирових складок у дівчат загальної
популяції та у спортсменок відмітимо таку тенденцію: шкіряно-жирові складки
у спортсменок більш товщі, ніж у дівчат загальної популяції. На наш погляд, це
пояснюється більшою масою тіла, яка була визначена у спортсменок в
порівнянні з дівчатами, що не займались спортом. Лише для товщини шкіряножирової складки над клубовою кісткою у порівнюваних груп дівчат знайдені
однакові показники.
Проте спортсменки, що займаються художньою гімнастикою, мали щодо
всіх шкіряно-жирових складок менші антропометричні показники в порівнянні з
дівчатами студентками та спортсменками інших (досліджуваних) видів спорту.
Відповідно у них була і менша маса тіла в порівнянні з іншими досліджуваними
групами.
Звідси ми можемо вважати, що існує тісний взаємозв’язок між масою тіла і
товщиною шкіряно-жирових складок. Постійні напружені тренування не
суттєво, на наш погляд, впливають на досліджувану антропометричну ознаку.
Це може лише підтверджувати високу генетичну схильність розвитку жирової
тканини людини.
Сумарна товщина шкіряно-жирових складок. Результати розрахунку
середньої сумарної товщини 7 шкіряно-жирових складок у дівчат, що не
займались спортом та у спортсменок наведені в таблиці 3. Порівнюючи
результати, знайдені для дівчат загальної популяції і спортсменок відмітимо
більш значний прошарок жиру у спортсменок. Відповідно у спортсменок була
також більша маса тіла ( X ±S = 62,80±6,57 кг) ніж у жінок, що не займались
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спортом ( X ±S = 58,80±7,00 кг). Варіація середньої товщини шкіряно-жирових
складок у спортсменок (S = ±3,49 мм) практично в 1,5 рази була значнішою, ніж
у жінок загальної популяції (S = ±2,02 мм).
Таблиця 2
Товщина шкіряно-жирових складок у жінок загальної популяції та у
спортсменок
Статистичні
показники

X

±S
±m

X

±S
±m

X

±S
±m

X

±S
±m

X

±S
±m

X

±S
±m

Товщина шкіряно-жирових складок, мм
під
над
передтріцепса
біцепса
лопатклубовою
на стегні
пліччя
кою
кісткою
Загальна популяція (n = 70)
19,41
19,44
14,16
19,29
20,03
20,36
1,67
2,03
2,85
2,09
1,89
1,48
0,20
0,24
0,34
0,25
0,23
0,18
Спортсменки, що займаються спортивною боротьбою (n = 17)
23,71
25,82
20,24
23,41
22,76
26,24
4,18
5,14
3,49
6,60
4,32
5,94
1,04
1,28
0,87
1,65
1,08
1,49
Спортсмени волейболістки (n = 15)
20,00
22,87
19,07
22,47
21,07
23,47
1,93
2,30
1,23
3,09
1,58
2,39
0,52
0,62
0,33
0,83
0,42
0,64
Спортсменки художньої гімнастики (n = 10)
13,90
14,20
13,50
16,80
14,80
19,20
2,13
2,21
1,05
1,56
1,49
1,33
0,71
0,74
0,35
0,52
0,50
0,44
Спортсменки легкої атлетики (n = 8)
21,62
21,38
16,38
19,50
21,50
24,63
6,76
6,80
1,93
4,14
2,88
9,59
2,55
2,57
0,73
1,56
1,09
3,62
Загальна популяція спортсменок (n = 50)
19,81
21,07
17,30
20,55
20,03
23,39
3,75
4,11
1,93
3,85
2,57
4,81
1,21
1,30
0,57
1,14
0,77
1,59

на литці

18,43
2,06
0,25
21,29
2,84
0,71
21,47
1,93
0,52
16,40
2,06
0,69
22,88
6,96
2,63
20,51
3,45
1,48

Таблиця 3
Середні сумарні показники товщини семи шкіряно-жирових складок у
жінок загальної популяції та у спортсменок, мм
Контингент випробовуваних
Загальна популяція
Спортсменки: спортивної боротьби
волейболу
художньої гімнастики
легкої атлетики
Загальна популяція спортсменок

n
70
17
15
10
8
50

Статистичні величини
±S
±m
X
18,73
2,01
0,24
23,35
4,64
1,16
21,49
2,06
0,55
15,54
1,69
0,56
21,13
5,58
2,11
20,38
3,49
1,10

Порівнюючи морфологічні показники у спортсменок найзначнішими вони
були у представниць спортивної боротьби ( X ±S = 23,35±4,64 мм), а
найменшими – у жінок, що займались художньою гімнастикою ( X ±S =
15,54±1,69 мм).
Вищенаведені результати експериментальних досліджень дають змогу
зробити наступні висновки:
1. Тотальні розміри тіла можуть суттєво відрізнятись у спортсменок, що
займаються різними видами спорту. В зв’язку з високою генетичною
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обумовленістю в розвитку довжини і маси тіла завданням спортивного відбору є
визначення дітей перспективних до певного виду спорту за цими
антропометричними показниками.
2. У процесі онтогенезу людини спостерігається тенденція до певного
розподілу жирової тканини в різних частинах тіла. У жінок 21–22 років
найтонший прошарок жиру спостерігається на передпліччі, а найтовщий – на
стегні. Суттєвої зміни розподілу жирової тканини тіла у жінок в результаті
напружених тренувань не відбувається.
3. У жінок, що займаються спортом, товщина шкіряно-жирових складок
тіла може бути значнішою в порівнянні із середніми показниками товщини
шкіряно-жирових складок у жінок загальної популяції. На наш погляд, це
обумовлено індивідуальним відбором жінок за певними морфологічними
показниками перспективних до певного виду спорту. Тренування не можуть
сприяти збільшенню жирового прошарку жиру тіла.
4. Товщина шкіряно-жирових складок тіла жінки суттєво пов’язана з
масою тіла. Чим значніше маса тіла, тим більші середні показники товщини
шкіряно-жирових складок. Зовнішній середовищний (тренувальний) вплив
суттєво не змінює дану тенденцію. Опосередковано це підтверджує генетичну
обумовленість фенотипічного прояву складу тіла людини.
5. Морфологічні відмінності, а саме маса жирової тканини у жінок, що
займаються спортом значніші, ніж у жінок певного віку загальної популяції.
1.
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АНОТАЦІЇ

ОЦІНКА РОЗВИТКУ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ
Роман Олійник
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
У статті розглядаються особливості розвитку морфологічних ознак (тотальних розмірів
тіла та формування жирової тканини) у жінок загальної популяції та висококваліфікованих
спортсменок.
Наведено результати дослідження тотальних розмірів тіла, товщини 7 шкіряно-жирових
складок, сумарної товщини шкіряно-жирових складок, маси жирової тканини (абсолютної і
відносної) жінок.
Ключові слова: морфологічні ознаки, жирова тканина, тотальні розміри, спортивний
відбір.
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У СПОРТСМЕНОК
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Роман Олейник
В статье рассматриваются особенности развития морфологических признаков
(тотальных размеров тела и формирования жировой ткани) у женщин общей популяции и
высококвалифицированных спортсменок.
Показаны результаты исследования тотальных размеров тела, толщины 7 кожножировых складок, суммарной толщины кожно-жировых складок, массы жировой ткани
(абсолютной и относительной) женщин.
Ключевые слова: морфологические признаки, жировая ткань, тотальные размеры,
спортивный отбор.
ASSESSING THE DEVELOPMENT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN
HIGHLY SKILLED ATHLETES
Roman Oleynik.
This article deals with the development peculiarities of morphological features (total body size
and adipose tissue formation) in women in the general population and highly skilled female athletes.
The research findings of total body size, thickness of seven fat rolls, overall thickness of fat
rolls, and mass of adipose tissue (absolute and relative) in women have been shown.
Key words: morphological features, adipose tissue, total size, sportive selection.

КОМПЕНСАЦІЯ ГІПОДИНАМІЇ СТУДЕНТОК ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ
ЗАНЯТЬ З ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ
Наталія Опришко
Тернопільський національний економічний університет
Постановка проблеми. Звільнення людини від фізичної праці, зростання
обсягів офісної роботи та зменшення рухової активності обумовлює поширення
гіподинамії, яку в сучасному суспільстві називають «хворобою цивілізації» [7].
Вже у студентські роки відмічається недостатній рівень рухової активності, в
наслідок чого знижується діяльність серцево-судинної та дихальної систем
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організму, порушується обмін речовин, з’являються перші ознаки ожиріння та
атеросклерозу. Зростання маси тіла внаслідок гіпокінезії у поєднанні із
порушенням
механізмів
киснево-транспортної
системи
знижує
енергозабезпечення організму та підвищує втомлюваність [2, 4]. Основними
засобами профілактики розладів у роботі функціональних систем організму є
фізичні навантаження і здоровий спосіб життя [6].
Більшість фахівців вважає, що найефективнішими вправами для усунення
наслідків гіподинамії та корекції здоров’я є бігові навантаження, які завдяки
простоті використання та дозування доступні для осіб будь якого віку і статі [3,
5, 6]. Результати досліджень переконливо доводять, що оздоровчі заняття
аеробної спрямованості позитивно впливають на характер зміни показників
фізичного стану. Разом з тим, недостатньо вивченим залишається питання щодо
використання оздоровчих занять з функціонального тренінгу з метою
компенсації гіподинамії студенток економічних спеціальностей.
Дослідження виконано відповідно до плану науково дослідної роботи
кафедри фізичної культури Тернопільського національного економічного
університету.
Мета статті. Проаналізувати динаміку функціональних показників
студенток економічних спеціальностей 17-18 років під впливом оздоровчих
занять з функціонального тренінгу в процесі фізичного виховання.
Методи
дослідження.
Педагогічний
експеримент,
педагогічне
спостереження, методи математичної статистики.
Організація дослідження. У дослідженні прийняло участь 87 студенток
віком 17-18 років, які навчалися на 1-2 курсх Тернопільського національного
економічного університету. За станом здоров’я вони відносились до основної
медичної групи. Загальну кількість дівчат було поділено на дві групи: у
контрольну групу (КГ) увійшли 45 студенток, які займалися за
загальноприйнятою навчальною програмою з фізичної культури у ВНЗ України;
в експериментальну групу (ЕГ) увійшли 42 студентки, які виявили особисте
бажання займатися функціональним тренінгом (ФТ). Педагогічний експеримент
тривав 6 місяців (вересень 2013 – лютий 2014 рр.). Під час дослідження
студентки обох груп організовано займалися на заняттях з фізичного виховання
2 рази на тиждень у спортивному залі ТНЕУ. Кожне заняття тривало 80 хв.
Студенткам експериментальної групи було запропоновано займатися
функціональним тренінгом [1, 8], який передбачав використання засобів із
різних за спрямованістю цільових блоків: аеробний (танцювальна аеробіка),
силовий (вправи з обтяженням власного тіла, протидія партнера, вільні
обтяження), блок, спрямований на розвиток гнучкості та координації (вправи за
системою йоги, Джозефа Пілатеса), комплексно-орієнтований блок (вправи,
виконання яких вимагало комплексного прояву фізичних якостей). Основу
функціонального тренінгу складали вправи функціонального та прикладного
характеру: різновиди ходьби і бігу, присідання, нахили, повороти, випади в
різних напрямках, стрибки, віджимання, вправи на утримання рівноваги, вправи
для зміцнення м’язового корсету, дихальні вправи.
Результати дослідження та їх
обговорення.
Функціональна
підготовленість характеризує стан основних систем життєзабезпечення
організму та їх працездатність. Відстежуючи динаміку функціональних
показників, ми здійснювали індивідуальний підхід до фізичного виховання,
виявляли причини невдалих результатів, вели пошук шляхів їх покращення.
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Найбільш інформативними показниками, за динамікою яких ми спостерігали,
були частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (САТ/ДАТ), життєва
ємність легень (ЖЄЛ). За отриманими показниками визначали життєвий індекс
(ЖІ), індекс Руф’є (ІР), проби Штанге, Генчі.
Під час порівняльного аналізу середніх функціональних показників між
вихідними даними контрольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) групи, не було
виявлено вірогідної різниці (p>0,05). Так, довжина тіла студенток дорівнювала в
середньому в КГ – 165,11±2,46 см та в ЕГ – 168,19±3,01; маса тіла дівчат КГ
дорівнювала 62,46±1,24 кг, дівчат ЕГ – 61,96±1,86 кг; середній показник ЧСС в
стані спокою знаходився в межах норми в обох групах і дорівнював у КГ –
77,56±2,37 уд·хв-1; в ЕГ – 78,28±2,51 уд·хв-1. Показники АТ більшості студенток
знаходились в межах нормальних величин. У дівчат КГ середній показник САТ
становив 125,64±3,72 мм рт.ст., ДАТ – 76,46±1,08 мм рт.ст.; в ЕГ показник САТ
дорівнював 124,89±4,07 мм рт.ст., показник ДАТ – 75,93±1,42 мм рт.ст. Оцінка
індивідуальних показників АТ виявила ознаки гіпотонії у 13,3% осіб КГ, та в
12,5 % дівчат ЕГ. Ознаки гіпертонії відзначено лише в 2% КГ. Середнє значення
показника ЖЄЛ, що визначає функціональний стан апарату зовнішнього
дихання студенток, дорівнювало в КГ 2100,2±119,5 мл, та в ЕГ – 2250,1±121,2
мл. Для оцінювання індивідуальних значень ЖЄЛ було використано формулу
Людвіга, шляхом зіставлення отриманих при дослідженні фактичних величин
ЖЄЛ з належними. Результати більшості студенток характеризувались
допустимим зниженням фактичної величини ЖЄЛ відносно належної.
Патологічні зміни апарату дихання відмічено у 11,6 % осіб КГ та 12,2% осіб ЕГ.
На початку педагогічного експерименту у студенток виявлено задовільний
рівень фізичної працездатності, про що свідчив середній показник індексу Руф’є
(ІР), який в групі дівчат КГ дорівнював 12,91 ± 1,28 у.о., та в дівчат ЕГ – 11,72
±1,73 у.о. Середні вихідні значення проби Штанге також суттєво не відрізнялися
в досліджуваних групах і дорівнювали 40,74 ± 2,32 с в дівчат КГ та 42,17 ± 2,58
с вдівчат ЕГ; середні значення проби Генчі дорівнювали відповідно 18,77 ± 1,53
с та 19,13 ± 1,22 с.
Перевірка ефективності даної методики через 6 місяців занять дозволила
отримати результати, які вказували на позитивний вплив практичних занять з
фізичного виховання в обох досліджуваних групах (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Показники фізичного розвитку та функціонального стану (X± s)
студенток у контрольній та експериментальній групах в кінці
педагогічного експерименту
Показники
Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
ЧСС спок., уд·хв-1
ЧСС п.нав., уд·хв-1
САТ, мм рт.ст.
ДАТ, мм рт.ст.
ЖЄЛ, мл
ЖІ, мл×кг-1
ІР, у.о.
Проба Штанге, с
Проба Генчі, с

КГ
(n=45)
165,71±2,46
61,56±1,21
76,22 ± 2,18
168,41±2,81
128,83±2,37
78,63±1,29
2200,0 ± 119,8
35,63 ± 0,76
12,21 ± 1,28
42,44 ± 2,62
19,17 ± 1,63
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ЕГ
(n=42)
168,89±3,07
58,82±2,09
74,34 ± 2,21
146,47±2,49
124,15±3,24
76,92±1,24
2571,4 ± 121,5
43,76 ± 0,87
8,74 ± 0,72
56,17 ± 2,93
28,63 ± 1,29

t

Р

1,26
2,15
2,14
2,16
1,34
1,27
2,16
2,21
2,31
3,21
2,20

>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,01
<0,05
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У студенток ЕГ, що займалися функціональним тренінгом майже за усіма
показниками, крім показників «Довжина тіла», «САТ» та «ДАТ», виявлено
більший ступінь прогресивних змін у порівнянні зі студентками КГ, які
займалися за загальноприйнятою методикою (p<0,05). Відмічається зниження
ЧСС у стані спокою на 1,72% в дівчат КГ, та на 5,0% в ЕГ; зростання ЖЄЛ на
4,76% в КГ та на 14,26% в ЕГ; підвищення фізичної працездатності (ІР) на
5,42% в КГ та на 25,4% в ЕГ. На рис.1 представлені зміни життєвого індексу,
індексу Руф’є, проб Штанге та Генчі дівчат контрольної та експериментальної
груп після педагогічного експерименту.

Рис. 1. Показники функціонального стану студенток після педагогічного
експерименту
Висновки. Позитивна динаміка функціональних показників свідчить про
ефективність використання оздоровчих занять з функціонального тренінгу в
експериментальній групі. Це підтверджується підвищенням ефективності
діяльності серцево-судинної системи, системи кровообігу, дихального апарату
та іншіх систем організму студенток. Вправи аеробного та комплексноорієнтованого блоків функціонального тренінгу покращують рівень
функціональних можливостей серцево-судинної системи та фізичну
працездатність; вправи силового блоку та блоку, спрямованого на гнучкість
підвищують функціональний стан дихальної системи, про що свідчить
збільшення сили міжреберних і діафрагмальних м’язів, яким приділялася велика
увага під час виконання вправ за системою йоги та Пілатеса. Таким чином,
оздоровчі заняття з використанням функціонального тренінгу ефективно
протидіють процесам гіподинамії і дозволяють цілеспрямовано впливати на
гармонійний розвиток студенток економічних спеціальностей.
Перспективи подальших досліджень у даному напряму полягають у
необхідності розробки методики функціонального тренінгу в процесі занять
фізичною культурою студенток економічного профілю.
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АНОТАЦІЇ

КОМПЕНСАЦІЯ ГІПОДИНАМІЇ СТУДЕНТОК ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ
Наталія Опришко
Тернопільський національний економічний університет
З метою формування рекомендацій для компенсації гіподинамії студенток засобами
фізичного виховання використовуючи оздоровчі заняття з функціонального тренінгу
проведено порівняння функціональних показників. Доведено, що оздоровчі заняття з
використанням функціонального тренінгу покращують рівень функціональних можливостей
серцево-судинної і дихальної систем та фізичної працездатності, що дозволяє ефективно
протидіяти процесам гіподинамії і цілеспрямовано впливати на гармонійний розвиток
студенток економічних спеціальностей.
Ключові слова: гіподинамія, функціональний тренінг, функціональні показники,
студентки.
КОМПЕНСАЦИЯ ГИПОДИНАМИЯ СТУДЕНТОК ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
С ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА
Наталья Опрышко
Тернопольский национальный экономический университет
С целью формирования рекомендаций для компенсации гиподинамии студенток
средствами физического воспитания используя оздоровительные занятия функционального
тренинга проведено сравнение функциональных показателей. Доказано, что оздоровительные
занятия с использованием функционального тренинга улучшают уровень функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физической работоспособности,
что позволяет эффективно противодействовать процессам гиподинамии и целенаправленно
влиять на гармоническое развитие студенток экономических специальностей.
Ключевые слова: гиподинамия, функциональный тренинг, функциональные
показатели, студентки.
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COMPENSATION INACTIVITY STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES WAYS
TO USE HEALTH ACTIVITIES WITH FUNCTIONAL TRAINING
Natalia Opryshko
Ternopil National Economic University
In order to develop recommendations for hypodynamia compensation of female students by
means of improving physical education classes using the functional training the functional
performance were compared. It is proved that fitness classes using functional training improves
functional capacity of the cardiovascular and respiratory systems and physical performance that can
effectively resist hypodynamia processes and purposefully influence the harmonious development of
female students economic specialties.
Key words: hypodynamia, functional training, functional performance, female-students.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Ярослав Остафійчук
Івано-Франківський національний медичний університет
Постановка проблеми. Важливість формування валеологічних знань і
практичних навиків обумовлені вимогами основних концептуальних положень
нормативно-правових та інструктивно-директивних документів національної
системи освіти, де першочергового значення набуває підготовка випускників
ВНЗ. При цьому важлива роль відводиться як фізичному, так і валеологічному
вихованню особистості [1]. Водночас сьогодні викликає стурбованість
зменшення потенціалу здоров'я студентської молоді через байдуже ставлення до
власного здоров'я [10], нераціональне харчування [4], шкідливі звички,
недостатню рухову активність [8], складні екологічні умови [6], психо-емоційні
напруження [9], нехтування вагомим засобом оздоровлення – фізичними
вправами і природними факторами [2], відсутність переконань щодо потреби
бережливого відношення як до власного здоров'я, так і здоров'я інших людей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження С.Ю.Ніколаєва
[9], О.М.Бондаренко [2], Н.О.Земської [6], В.С.Гуменного [4] засвідчують, що
рівень фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах
не сприяє зменшенню дефіциту рухової активності особистості; методика
проведення занять, їх зміст має відносно низьку ефективність через недостатнє
використання цілісного уявлення про здоров'яутверджуючу діяльність, що у
подальшому знижує інтерес до занять фізичними і спортивними вправами та
унеможливлює формування валеологічних компетенцій й утвердження на їх
основі пріоритетів здорового способу життя (ЗСЖ).
Беручи до уваги високі оздоровчі можливості фізичного виховання [2,4,9],
матеріали наукових досліджень С.Гончаренко і Ю.Мальованого [3],
О.В.Мариновської [7] про доцільність використання у навчально-виховному
процесі інтеграційного підходу та недостатнє висвітлення у науковій літературі
проблеми в контексті формування валеологічних компетенцій студентської
молоді зумовило вибір теми нашого дослідження.
Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконано у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» відповідно до Зведеного плану науково-дослідної
роботи Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту у сфері фізичної
культури і спорту на 2006-2010 p.p. в межах теми 3.1.1. «Теоретико-методичні та
програмно-нормативні основи фізичного виховання учнів та студентів» (номер
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державної реєстрації 0107UU000771) та Зведеного плану науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 -2015 p.p. у межах теми «
Методологічні та нормативно-правові засади організації освіти з фізичної
культури та кадрового забезпечення у сфері фізичної культури і спорту».
Мета дослідження – розробити функціональну модель формування
валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів у процесі фізичного
виховання.
Організація і методи дослідження.
На основі аналізу науково –
методичних джерел [1,6,7,9], педагогічних спостережень, вивчення та
осмислення адекватних до проблеми дослідженнь різних діагностичних
методик, була розроблена інтегративна методика оцінювання рівнів
сформованості валеологічної компетентності. Вона включала три компоненти:
когнітивний, емоційно-вольовий та мотиваційно-поведінковий.
З метою оцінки валеологічної компетентності була розроблена шкала
оцінювання, де кожний із показників оцінювався за 12 бальною шкалою (від 112 балів) за критеріями наявності та повноти прояву.
Перевірка ефективності методики формування валеологічних компетенцій
проводилась в умовах фізичного виховання студентів Івано-Франківського
базового медичного коледжу. З цією метою було сформовано контрольну (КГ-53)
і експериментальну (ЕГ- 54) групи, де шляхом повторного оцінювання
визначались зміни у показниках валеологічних компонентів (когнітивний,
емоційно-вольовий й мотиваційно-поведінковий) до і після експерименту.
Результати дослідження. Передумовами для розроблення методики
формування валеологічних компетенцій у фізичному вихованні студентів
медичних коледжів стали результати констатувального експерименту, за якими
встановлено середній бал (3,57 ± 0,05) валеологічної освіченості, що
знаходиться між двома рівнями «добре обізнаний» та «частково обізнаний», а
також бажання близько 67 % респондентів розширити теоретичні знання і
практичні уміння - 66,3%.
На основі вищесказаного та аналізу матеріалів наукових досліджень
[3,6,7,9] й опрацювання змісту 12 програм з різних навчальних дисциплін було
розроблено структуру валеологічної компетентності, її зміст та результати
навчання, яку покладено в основу методики формування валеологічних
компетенцій у студентів медичних коледжів.
Методика навчання розглядається як «сукупність упорядкованих знань,
змісту, принципів, методів і форм організації навчального процесу спрямованого
на розв’язання конкретних завдань» [5].
У нашому випадку, методика формування валеологічних компетенцій
проходили у три етапи.
Перший етап передбачав виявлення однотипних елементів у змісті
навчального курсу «Фізична культура» й інших навчальних дисциплін, які
викладаються у медичному коледжі, медико-біологічної спрямованості
(«Анатомія людини», «Медична біологія», «Фізіологія», «Репродуктивне
здоров’я та планування сім’ї», «Медична і соціальна реабілітація»); екологічної
спрямованості («Основи екології та профілактичної медицини», «Загальна
гігієна з основами екології»); гуманітарного напрямку («Історія України»,
«Історія медицини і медсестринства», «Основи права та законодавства про
охорону здоров’я», «Громадське здоров’я і громадянське медсестринство»,
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«Соціологія», «Культурологія»), а також навчальних предметів з «Охорона праці
та безпека життєдіяльності» й «Основи психології та міжособове спілкування».
Цей етап також передбачав структурування навчального матеріалу як з
фізичної культури, яка визначена основною навчальною дисципліною, так і
суміжних дисциплін, де проводилось поточнення теми лекційних, практичних і
семінарських занять, прогнозувались результати навчання, тобто валеологічна
компетентність (знання, уміння з кожної теми).
На другому етапі проходило пристосування однотипних елементів,
добирались дидактичні матеріали (комплекси вправ, оздоровчі системи,
діагностичні методики, тести), методи (словесні, практичні, наочні, евристичні) і
прийоми та форми роботи; проводилось попереднє моделювання та
прогнозування навчальних занять.
ретій етап передбачав розроблення структурно-логічної моделі
формування валеологічних компетенцій у фізичному вихованні з позиції
інтегративного підходу в основу якої покладено методологічний підхід, який
реалізувався через сукупність взаємопов’язаних компонентів (зміст, етап його
реалізації, засоби, форми, принципи, методи і методичні прийоми, результати
діяльності) (рис.1). Формування валеологічних компетенцій майбутніх медиків
здійснювалось відповідно до авторської «Інтеграційної програми валеологічної
освіти в медичних коледжах», яка складалась з двох інтеграційно-змістових
частин: загальних валеологічних компетенцій і базових валеологічних
компетенцій.
Загальні валеологічні компетенції формувались відповідно до
інтеграційно-змістової структури, де студенти в діалектичному взаємозв’язку
здобували теоретичні знання і практичні професійно зорієнтовані навички
майбутніх медичних працівників. При цьому реалізувались принципи як
міжпредметної інтеграції медико-біологічних знань, умінь, навичок з
оздоровчими цінностями рухової активності, так і системності, що
забезпечувало безперервність і в комплексі створювало добру змістову базу
валеологічної підготовки студентів-медиків [8]. В інтеграційно-змістовій
частині загальних валеологічних компетенцій програми основу навчальних
занять становив матеріал вищезгаданих навчальних курсів, а фізична культура
виконувала роль додаткової дисципліни, яка давала можливість розширити
уявлення студентів про шляхи оздоровчого впливу рухової активності на
здоров’я людини в цілому, чи окремих систем (енергоінформаційний вплив, для
природних факторів, мануальна корекція, оздоровчі системи, масаж,
нетрадиційні оздоровчі методики, досвід утвердження ЗСЖ в історичній
ретроспективі).
Загальні валеологічні компетенції виконували просвітницьку місію,
спрямовану на формування шести основних компетентностей.
Перша компетентність - «Здатність студентів до формування
валеологічного світогляду» передбачала: розуміння сутності валеології як
науки; уміння оперувати валеологічними поняттями, оцінювати і прогнозувати
подальший розвиток валеологізації людського буття; обізнаність з історичною
ретроспективою становлення валеологічної освіти з позиції шанобливого
ставлення до традицій і звичаїв щодо збереження здоров’я у культурній
спадщині як свого народу, так і надбань людства.
Друга компетентність - «Здатність розглядати проблему здорового
способу життя з урахуванням конкретних історичних умов» полягала в
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наступному: умінні розкривати соціально-історичну та економічну сутність
здорового способу життя; здатність формувати валеологічне мислення на основі
усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків процесу валеологічного розвитку
українського суспільства в контексті світових цивілізаційних вимірів: розуміння
сутності перетворень, що відбуваються у валеологічній поведінці людей різного
віку і статі та завдань, що стоять перед суспільством і цивілізацією в цьому
контексті; розуміння історичного процесу розвитку традицій здорового способу
життя українського народу від найдавніших часів до сьогодення.
Третя компетентність - «Здатність до саморегуляції та ведення здорового
способу
життя»
передбачала:
розуміння
необхідності
фізичного
самовдосконалення та вміння вести здоровий спосіб життя, дотримуватися
режиму праці і відпочинку, підтримувати високий рівень працездатності;
обізнаність із сутністю «культура здоров’я», її місцем в житті людини і
суспільства, провідними тенденціями розвитку духовного здоров’я.
Четверта компетентність - «Здатність до використання нормативних і
правових документів у сфері збереження та зміцнення здоров’я» включала
наступні вимоги: знання переліку найважливіших законодавчих актів України
щодо здоров’я та видів юридичної відповідальності за порушення суспільних
норм здорового способу життя; уміння самостійно знаходити в системі
законодавства нормативно-правові акти, що регулюють відносини в процесі
ведення здорового способу життя.
П’ята компетентність - «Здатність використовувати під час навчання та
виконання професійних завдань, базові знання про основні фактори
навколишнього середовища, що впливають на здоров’я людини» полягала в
наступному: обізнаність із наслідками впливу хімічного складу, температури,
вологості та напрямку руху атмосферного повітря на здоров’я людини; уміння
оцінювати показники природного та штучного освітлення і мікроклімат
житлових, навчальних та спортивних приміщень; уміння оцінювати якість проб
води з водопровідної мережі та плавального басейну; знання гігієнічних основ
раціонального харчування; гігієнічних особливостей занять руховою активністю
людей різних вікових груп та використовувати оздоровчі сили природи
(загартування повітрям, водою, сонцем, оздоровча сила дерев, звуків).
Шоста компетентність - «Здатність використовувати базові знання»
передбачала: знання основних джерел та нормативних параметрів
антропогенного забруднення довкілля та основних принципів функціонування
екосистеми; особливостей урбанізації та її негативних наслідків; уміння
ідентифікувати забруднення навколишнього середовища; дотримуватись правил
природокористування та охорони навколишнього середовища під час
життєдіяльності, різних форм активного відпочинку, проведення спортивномасових заходів й експлуатації спортивних споруд.
Вищезгадані компетентності формувалися у процесі викладання медикобіологічних, історико-правових, природо і працеоохоронних навчальних
дисциплін у частині дотичних тем з фізичною культурою та спрямовувались на
утвердження активної позиції студентів щодо збереження власного здоров’я,
стійкої мотивації до підвищення його рівня у безпечній формі.
Базова частина «Інтеграційної програми валеологічної освіти в медичних
коледжах» впроваджувалася у навчально-виховний процес фізичного виховання
відповідно до інтеграційно-змістової структури. У цій частині зазначеної
програми основним був навчальний матеріал з фізичної культури, а однотипні
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елементи дисциплін медико-біологічного, гуманітарного, історико-правового,
екологічного спрямування – сумісним.
Зміст формування базових валеологічних компетенцій впроваджувався у
навчально-виховний процес відповідно до навчально-тематичного плану
корекції фізичного виховання студентів медичних коледжів у контексті
інтеграційної програми валеологічної освіти. При цьому використовувалися
принципи емоційного вольового сприйняття, єдності людини й природи, що
забезпечувало ціннісно-мотиваційну спрямованість занять, реалізацію
особистісно зорієнтованого підходу, а також принципу професійного
спрямування на використання валеологічних знань у професійній
медсестринській діяльності.
Формування валеологічних компетенцій майбутніх медиків здійснювалось
у три взаємозв’язані етапи (когнітивно-адаптивний, емоційно-діяльнісний,
мотиваційно-поведінковий).
Когнітивний компонент формувався відповідно до змісту когнітивноадаптивного стану укладеного навчально-тематичного плану корекції фізичного
виховання студентів медичних коледжів у контексті інтеграційної програми
валеологічної освіти. З цією метою було оновлено зміст 60 годин навчальної
дисципліни «Фізичне виховання» для студентів медичних коледжів
спеціальностей «Лікувальна справа», «Фельдшер».
У зміст фізичного виховання першокурсників (23 год.) увійшли 4 теми:
«Традиції фізичної культури в Україні» (5 год.), «Історична ретроспектива
розвитку валеології» (6 год.), в яких інтегрувався матеріал з відповідними
темами навчальних дисциплін «Історія України» й «Історія медицини і
медсестринства». Наступні дві теми, що розглядались у процесі фізичного
виховання «Природничо-наукові основи фізичного виховання» (6 год.) та «Роль
рухової активності для розвитку людини», інтегрувались із близькими темами
навчальних курсів «Анатомія людини», «Фізіологія», «Ріст і розвиток людини».
У фізичному вихованні студентів ІІ курсу (22 год.) на цьому етапі
розглядались наступні теми: «Фізична культура як складова ЗСЖ сучасної
людини» (6 год.); «Безпека збереження здоров’я людей у процесі занять
руховою активністю» (5 год.); «Сучасні оздоровчі системи і програми» (5 год.);
«Методи діагностики фізичного розвитку і стану здоров’я» (6 год.). При цьому
навчальний матеріал курсу «Фізична культура» інтегрувався з близькими
темами навчальних дисциплін «Основи правознавства», «Патофізіологія»,
«Безпека життєдіяльності». У змісті фізичного виховання студентів медичних
коледжів ІІІ курсу було розглянуто 3 теми (15 год.): «Досвід реалізації освітніх
програм з формування валеологічних компетенцій» (5 год.); «Вплив занять
фізичними вправами на репродуктивне здоров’я» (5 год.); «Профілактика
захворювань засобами фізичної культури» (5 год.), які у своєму змісті
інтегрувалися з навчальними матеріалами наступних дисциплін: «Основи
права», «Основи охорони праці та охорона праці галузі», «Соціологія»,
«Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї».
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Студент

Фізичне виховання в медичному коледжі
Методика формування валеологічних компетенцій
Інтеграційна програма валеологічної освіти в медичному коледжі

Складові програми

Загальні валеологічні
компетенції

Базові валеологічні
компетенції

Етапи реалізації програми
Когнітивно-адаптивний
Засоби:
1. Фізичні вправи для
розвитку фізичних
якостей.
2. Відновлювальнопрофілактичні та
реабілітаційні вправи .
3. Оздоровчі системи.
4. Народні рухливі ігри.
5. Засоби фізичного
самовдосконалення.

Емоційно діяльнісний

Форми:
1. Лекції, семінари,
практичні заняття.
2. Оздоровчі гуртки
(оздоровчого бігу,
ритміки, ).
3. Самостійні заняття
(гігієнічна гімнастика,
оздоровчі тренування).

Принципи:
1. Міжпредметності,
інтеграційності.
2. Єдності теорії і практики.
3. Професійної спрямованості.
4. Емоційного сприйняття
занять ф/к.
5. Єдності людини і природи
пппприродиприроди.
пприроди.

Мотиваційно-поведінковий
Методи та методичні
прийоми:
1. Словесні (розповідь,
пояснення, дискусії).
2. Практичні (ігровий,
змагальний
моделювальний).
3. Наочні (таблиці, схеми,
відеоматеріали).
4. Інтерактивні.

Фізичне самовдосконалення
(ЗСЖ)

Постійні стійкі мотиви щодо
використання засобів фізичної
культури з метою збереження та
зміцнення здоров’я

Обізнаність із станом власного
здоров’я; вольові зусилля щодо його
поліпшення

Уміння використовувати сучасні
методи діагностики здоров’я

Володіння обсягом валеологічних знань
щодо збереження та зміцнення здоров’я

Глибоке розуміння вимог суспільства до
його членів: бути здоровим,
працездатним, спроможним до якісеого
відтворення

Лікарсько-педагогічний
контроль та самоконтроль

Результати формування валеологічних компетенцій

Валеологічна компетентність

Рис. 1. Модель методики формування валеологічних компетенцій з позиції
інтегративного підходу
Отже, когнітивно-адаптивний етап передбачав розширення уявлень
студентів із загальних валеологічних компетенцій, основних засад валеологічної
освіти її нормативно-правового забезпечення, з досвіду використання
валеологічних традицій щодо збереження та зміцнення здоров’я на різних
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етапах розвитку українського суспільства, а також із природничо-наукових
основ з фізичної культури, культури спілкування, шляхами прогнозування та
формування здоров’я в різні періоди життя людини. З цією метою проводилися
як індивідуальні, так і групові форми навчальної роботи зі студентами для
вироблення мотивів, пробудження професійних інтересів, зацікавленості,
усвідомлення ними необхідності та важливості валеологічної обізнаності в
подальшій медично-професійній діяльності, корекції фізичного виховання
студентів медичних коледжів у контексті інтеграційної програми валеологічної
освіти.
Емоційно-діяльнісний етап (22 год.) передбачав формування емоційновольових якостей студентів. Цьому сприяло оновлення змісту фізичного
виховання наступними інтеграційними тематичними модулями: І курс (7 год.)
«Сучасні методи дослідження соматичного здоров’я» (3 год.) та «Гіпокінезія як
передумова зміцнення здоров’я» (4 год.), де інтеграційні умови забезпечувалися
відповідним змістовим матеріалом таких дисциплін: «Ріст і розвиток людини»,
«Соціологія» та «Фізіологія».
На ІІ курсі (8 год.) студенти опрацьовували такі інтеграційні теми: «Вплив
насильницької поведінки на здоров’я людини» (4 год.) й «Діагностика
індивідуального здоров’я» (4 год.). Інтеграція фізичного виховання відбувалася
з навчальним матеріалом наступних дисциплін: «Основи психології та
міжособистісне
спілкування»,
«Людина
і
соціальна
реабілітація»,
«Культурологія».
На ІІІ курсі (7 год.) формуванню емоційно-вольових якостей сприяло
вивчення тематичного модуля «Основні методи пропаганди здорового способу
життя серед різних верств населення». У цій частині інтеграція відбувалася з
матеріалом навчальних дисциплін: «Медична і соціальна реабілітація»,
«Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї», «Соціологія».
Таким чином, на емоційно-діяльнісному етапі формувалися базові
валеологічні компетенції у фізичному вихованні студентів, передбачені
«Інтеграційною програмою валеологічної освіти в медичних коледжах».
Зазначений етап забезпечував використання повноти теоретичних знань,
практичних умінь і навичок медико-біологічних, гуманітарних дисциплін у
фізичному вихованні студентів, що враховувалося під час розроблення
комплексів ранкової й виробничої гімнастики, руханкових хвилин, пауз,
комплексів коригуючої гімнастики, плануванні заходів утвердження ЗСЖ у
сім’ї, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти; укладання
власних індивідуальних програм для фізичного самовдосконалення відповідно
до можливостей організму, а також у процесі вивчення стану соматичного
здоров’я, контролю за рівнем його розвитку.
Цей етап мав творчий характер, де в умовах проблемно-ціннісного
спілкування обговорювалися авторські валеологічні моделі, що створювало
доброзичливе емоційне середовище для утвердження вольових зусиль, розвитку
дивергентного мислення, умінь генерувати нові валеологічні ідеї, вмотивовано
відстоювати свої погляди, знаходити нетрадиційні шляхи розв’язання
проблемних ситуацій, що сприяло б утвердженню валеологічно-професійних
якостей майбутніх медичних працівників. Специфічними методами емоційнодіяльнісного етапу були: словесний, практичний, евристичний, аналіз
професійних ситуацій.
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Мотиваційно-поведінковий етап спрямований на реалізацію комплексу
взаємопов’язаних мотивів, що базувалися на особистісних даних студентів із
валеологічної обізнаності, стану соматичного здоров’я, рівня фізичної
підготовленості та прогнозів тривалості життя. Особливість цього стану
полягала в організації самостійної роботи студентів: підготовка виступів до
студентської конференції «Валеологічна освіченість молоді − запорука
здоров’я»; написання рефератів за розробленою тематикою; укладання
методичного портфоліо (за матеріалами літературних джерел) – діагностичні
методики стану соматичного здоров’я, рівня фізичної підготовленості;
комплекси вправ профілактики порушення природного режиму хребта,
запобігання короткозорості, дихальні вправи, запобігання ГРЗ; комплекси
реабілітаційних вправ при різних захворюваннях; оздоровчі системи; методики
використання оздоровчої сили природного середовища, звуків, молитви,
фізичне самовдосконалення (ведення щоденника самоконтролю).
Серед засобів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій у
фізичному вихованні студентів медичних коледжів, використовувались
наступні: 1) комплекси фізичних вправ для зміцнення м’язів черевного преса,
таза і тазового дна, стегна і талії, що забезпечувало корекцію статури, добру
мотивацію та викликало інтерес до занять руховою активністю; 2) комплекси
вправ для розвитку фізичних якостей, що використовувалися у процесі
самовдосконалення та сприяли покращенню рівня фізичної підготовленості; 3)
народні рухливі ігри та засоби, календарно-обрядовий ігровий матеріал, для
активного відпочинку молоді, який би ґрунтовніше знайомив із традиціями
української національної фізичної культури; 4) різновиди масажу, оздоровчі
системи (П. Іванова, С. Кнейппа, К. Ніша), дихальні методики
(А.Н.
Стрельнікової, К. Бутейко, А. Сметанкіна), комплекси профілактичнореабілітаційних вправ при різних захворюваннях, що сприяють розширенню
професійно-прикладних
вмінь
та
навичок;
5)
засоби
фізичного
самовдосконалення, комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, комплекс ЗРВ
(10 вправ по 10 повторень) – 30 хв щоденно, що сприяло підвищенню рівня
фізичної підготовленості, утвердженню пріоритетів здорового способу життя.
Для забезпечення успішного функціонування моделі формування
валеологічних компетенцій були визначені такі форми: 1) міні-лекції,
семінарські заняття, реферування, конференції, які проводилися на засадах
міжпредметної інтеграції й забезпечували грунтовну науково-теоретичну
валеологічну підготовку студенток медичних коледжів в умовах фізичного
виховання; 2) практичні заняття для ознайомлення з особливостями методики
степ-аеробіки, стретчінгу, шейпінгу, каленетики, що збагачувало уявлення
студентів про сучасні засоби занять руховою активністю; 3) участь студентів у
заняттях оздоровчих гуртків «Дні здоров’я», огляді-конкурсі «Моє фізичне
самовдосконалення».
До групи методів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій
студенток, належать словесні, які реалізувалися через пояснення, розповідь,
команди, аналіз ігрових ситуацій, дослідницький
(самоконтроль та
взаємоконтроль). Еврестичний метод полягав у діагностиці рівня фізичної
підготовленості, стану серцево-судинної та дихальної систем; прогнозування
шляхів зміцнення здоров’я; проектування заходів з утвердження ЗСЖ у сім’ї,
формування валеологічних знань, умінь і навичок в дошкільних
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загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, розробка індивідуальних
оздоровчих програм; проектів спортивно-оздоровчих свят.
Результати сформованості валеологічних компетенцій у студентів
медичних коледжів визначалися за такими критеріями:
а) когнітивний компонент – обізнаність з основними заходами валеології,
законодавчими актами, усвідомлення впливу валеологічної грамотності на стан
власного здоров’я і тривалість життя;
б) емоційно-вольовий компонент – ставлення студентів до власного
здоров’я, здоров’я інших людей та засобів фізичної культури як вагомого
чинника утвердження ЗСЖ;
в) мотиваційно-поведінковий компонент – наявність мотивів щодо ведення
здорового способу життя, фізичного самовдосконалення, самоконтролю та
укладання валеологічного портфоліо.
Висновки
1. Серед засобів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій у
фізичному вихованні студентів медичних коледжів, доцільно використовувати
комплекси фізичних вправ для зміцнення м’язів черевного преса, комплекси
вправ для розвитку фізичних якостей, різновиди масажу, оздоровчі системи,
дихальну гімнастику, комплекси профілактично-реабілітаційних вправ при
різних захворюваннях, засоби фізичного самовдосконалення, комплекси
ранкової гігієнічної гімнастики.
2. Для забезпечення успішного функціонування моделі формування
валеологічних компетенцій були визначені такі форми: міні-лекції, семінарські
заняття, реферування, конференції, які проводилися на засадах міжпредметної
інтеграції й забезпечували грунтовну науково-теоретичну валеологічну
підготовку студентів медичних коледжів в умовах фізичного виховання;
практичні заняття для ознайомлення з особливостями методики степ-аеробіки,
стретчінгу, шейпінгу, каленетики, що збагачувало уявлення студентів про
сучасні засоби занять руховою активністю; участь студентів у заняттях
оздоровчих гуртків «Дні здоров’я», огляді-конкурсі «Моє фізичне
самовдосконалення».
3. До групи методів, що сприяли формуванню валеологічних компетенцій
студентів, належать словесні, які реалізувалися через пояснення, розповідь,
команди, аналіз ігрових ситуацій, дослідницький
(самоконтроль та
взаємоконтроль). Еврестичний метод полягав у діагностиці рівня фізичної
підготовленості, стану серцево-судинної та дихальної систем; прогнозування
шляхів зміцнення здоров’я; проектування заходів з утвердження ЗСЖ.
Перспективи подальших досліджень лежать у площині вивчення
ефективності моделі формування валеологічної компетентності у студентів
медичних коледжів у процесі фізичного виховання.
1.

2.

3.
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АНОТАЦІЇ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Ярослав Остафійчук
Івано-Франківський національний медичний університет
Метою дослідження було створення моделі формування валеологічної компетентності
студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання.
На підставі результатів вивчення стану валеологічної освіченості студентів розроблена
структура моделі формування валеокомпетентності, яка включає інтеграційну програму
валеологічної освіти, методику її реалізації, сукупність загальних й спеціальних валеологічних
компентенцій, етапи реалізації (когнітивно-адаптивний, емоційно-діяльнісний, мотиваційноповедінковий), засоби, форми, принципи і методичні прийоми й структуру валеологічної
компетентності.
Ключові слова: студенти медичних коледжів, фізичне виховання, валеологічна
компетентність.
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Ярослав Остафийчук
Ивано-Франковский национальный медицинский университет
Целью исследования было создание модели формирования валеологической
компетентности студентов медицинских колледжей в процессе физического воспитания.
На основании результатов изучения состояния валеологической образованности
студентов разработана структура модели формирования валеокомпетентности, которая
включает интеграционную программу валеологического образования, методику ее реализации,
совокупность общих и специальных валеологических компентенций, этапы реализации
(когнитивно - адаптивный, эмоционально-деятельностный, мотивационно- поведенческий),
средства, формы, принципы и методические приемы и структуру валеологической
компетентности.
Ключевые слова: студенты медицинских колледжей, физическое воспитание,
валеологическая компетентность.
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METHOD OF FORMING VALEOLOGICAL COMPETENCIES IN STUDENTS OF
MEDICAL COLLEGES DURING PHYSICAL TRAINING
Jaroslav Ostafiychuk
Ivano-Frankivsk National Medical University
The aim of our investigation was to develop a model of valeological competency formation for
students of medical colleges in the process of physical education.
Resulting from the investigation of valeological education of students we developed a model of
valeological competency formation including the integration programme of valeological education,
methods of its implementation, total general and special valeological competencies, implementation
phases (cognitive-adaptation, emotional-activity, motivational-behavioural), means, forms, principles
and methods, as well as the structure of valeological competency.
Key words: students of medical colleges, physical education, valeological competency

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ
ПЕРЕСУВАННЯ НА ЛИЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ
ЗАСОБІВ
Віталій Павленко, Петро Пустовойт, Юрій Панькін
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Постановка проблеми. Особистість майбутнього фахівця фізичного
виховання і його професійна підготовка завжди посідала і посідає одне з
центральних місць в системі педагогічної освіти. Тому важливим науковим
напрямком в галузі освіти були і залишається розробка проблеми професійної
підготовки учителя.
На якість викладання предмету з теорії і методики лижного спорту
впливають об`єктивні і суб`єктивні фактори. До об`єктивних факторів
відносяться: якісний інвентар, змазка лиж та інше, а до суб’єктивних - наявність
снігового покриву, погодні умови(температура повітря і снігу) і т.д. Дані
результатів опитування студентів, свідчить про те, що до 90 % студентів в
процесі фізичного виховання в умовах середньої школи не отримували
теоретичних знань, практичних умінь і навичок з лижного спорту. Але, за
даними досліджень В. М. Волкова, В. П. Філіна [3, с. 144 ] заняття лижним
спортом потрібно розпочинати з 9 років, а навчання елементів техніки
пересування на лижах по програмі середньої школи вводяться з 1-2 класу. В
цьому віці діти можуть ефективно оволодіти технікою пересування на лижах, а
в подальшому для оволодіння технікою потрібно затратити більше часу та
зусиль.
Тому заняття з лижного спорту для студентів мають значні навантаження
фізичного, технічного і психологічного характеру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світова практика підготовки
спеціалістів, багаторічний досвід переконують, що найбільші труднощі для
засвоєння навиків навчання – це не засвоєння теоретичних і методичних знань, а
застосування їх в практичній діяльності.
В системі фізичного виховання лижна підготовка - це засіб підвищення
рівня фізичної працездатності, оздоровлення, загартування. Заняття на лижах
доступні всім, так як під час прогулянок чи навчально-тренувальної роботи
фізичне навантаження може легко дозуватись в залежності від віку, статі,
фізичній підготовці та стану здоров`я учнів, спортсменів тощо.
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Але біомеханічна структура техніки лижних ходів має складну форму,
характер, яка реалізується в незвичайних умов місцевості.
Дані спеціалістів з теорії і методики лижного спорту [1, 2, 4, 5, 6], свідчать
про те, що в процесі навчання кожному окремому способу руху на лижах можна
визначити три відносні етапи. Ці етапи відповідають певним стадіям
формування рухових умінь та навичок, розділяються за педагогічними
завданнями і методикою навчання.
Цей умовний поділ на етапи навчання допоможе правильно зорієнтувати
викладачів на вирішення окремих конкретних завдань навчання кожного
способу пересування на лижах.
Виділяються такі етапи навчання: початкове, поглиблене навчання,
закріплення та подальше удосконалення.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і визначати найбільш
ефективні засоби навчання і вдосконалення технічної підготовки студентів з
лижної підготовки.
Методи і організація дослідження. Для вирішення поставленої мети
дослідження використовувались такі методи: вивчення наукової літератури;
педагогічні спостереження; методи аналізу, синтезу і порівняння, тестування
технічної підготовленості, педагогічний експеримент, методи математичної
статистики.
Тестування технічної підготовленості виконувалось в результаті етапного
контролю. Контрольними тестовими завдання були елементи класичного
поперемінного двокрокового ходу: час проходження дистанції 5 км, с.; 100 м з
ходу, с.; кількість кроків на відрізку 25 м.
З метою покращення методики удосконалення оволодіння технікою
пересування на лижах класичним поперемінно двокроковим ходом, нами було
проведено педагогічний експеримент в якому взяло участь 32 студенти 1 курсу.
Студентів було розділено на дві групи по 16 чоловік. По рівню фізичних
якостей в тому числі і спеціальної витривалості, групи в початковій стадії
експерименту не мали істотної різниці.
Група А (контрольна) займалася згідно навчальної програми підготовки з
дисципліни теорія і методика викладання лижного спорту, але основна увага
була направлена тільки на розвиток фізичних якостей.
Група Б (експериментальна) вивчала техніку пересування на лижах за
спеціальною розробленою програмою, яка включала етапну методику навчання
і вдосконалення рухових дій лижних ходів.
Заняття в групі А розпочиналось з ходьби, загальнорозвиваючих вправ,
проходження на лижах і закінчувалось вивченням техніки поперемінного
двокрокового ходу. Заняття в групі Б розпочиналось також з розминки, потім
включались підвідні та імітаційні вправи на місці, а далі безпосередня робота
над технікою пересування на лижах. В обох групах техніка пересування на
лижах вивчалась в такій послідовності: оволодіння поперемінного двокрокового
ходу, одночасних ходів: безкрокового, однокрокового, двокрокового.
В контрольній групі удосконалення техніки відбувалось за рахунок
систематичних повторень, а в експериментальній групі з допомогою спеціально
підготовчих вправ техніки пересування на лижах. В роботі над технічною
підготовленістю основна увага була спрямована на правильність виконання
стійки, раціональне відштовхування руками (палицями) і ногами (стопою),
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широкий ковзний крок, вміння правильно дихати. Експеримент проводився в
процесі проходження лижного збору.
Результати
досліджень
та
їх
обговорення.
При
побудові
експериментальної програми відповідно окремих етапів навчання необхідно
виділити необхідні регламентуючі і оцінюючі критерії оволодіння технічними
елементами лижних ходів. На кожному етапі ставиться конкретне завдання,
ознаки умінь і навичок, контроль і самоконтроль, методи і засоби навчання і
вдосконалення.
Експериментальна
програми
навчання
і
вдосконалення
поперемінного двокроковного ходу.
Перший етап – навчання загальної схеми рухів.
Ознаки умінь і навичок: оволодіти схемою ковзного кроку, освоїти стійку
лижника, злагоджена робота рук і ніг, виконання одноопорного ковзання.
Завдання: оволодіти основами ковзного кроку, освоїти стійку лижника,
одноопорне ковзання і злагоджену роботу рук і ніг.
Контроль: виконує ковзання на одній нозі, переносить вагу тіла ковзну
ногу.
Самоконтроль: відчуття переносу ваги тіла з ноги на ногу в одноопорному
ковзанні.
Метод: розділений по елементам руху.
Вправи: допоміжні: загальнорозвиваючі і спеціально-підготовчі (підвідні та
імітаційні) на місці та в русі; основні (пересування на лижах).
Вправи для вивчення стійки лижника.
1. З основної стійки, ноги на ширині стопи, зігнути ноги в колінному
суглобі, піднятись на носки, наклонити тулуб до умовного падіння і в цей
момент опуститись на стопу не відхиляючи тулуб назад. Вправу виконувати на
місці. Повторити декілька разів.
Вправи для вивчення злагодженості роботи рук і ніг.
1. В стійці лижника поперемінні махові рухи рук з фіксацією їх в
передньому і задньому положенні.
2. В стійці лижника поперемінна робота рук (без палок, з палками
тримаючи їх за середину, на лижах і без лиж).
3. Зі стійки лижника ліву ногу відставити назад на носок (нога рівна)
поперемінна робота рук. Потім те ж з правою ногою.
4. Ходьба з поперемінною роботою рук і ніг в стійці лижника (крокова та
стрибкова імітація).
Вправи для розвитку відчуття рівноваги і вивчення одноопорного
ковзання.
1. Перенесення ваги тіла з однієї ноги на іншу (носком ступні вільної
ноги торкатись опори).
2. Стійка лижника ліва або права нога відведена назад (без опори)
поперемінна робота рук.
3. Перенесення ваги тіла з правої ноги на ліву і навпаки на місті та в
кроці вперед в стійці лижника (фіксувати кінцеві положення).
4. Стоячи на одній нозі (низька і висока опора), мах іншою з
поперемінним розмахуванням рук.
5. В стійці лижника на одній нозі, поперемінний мах іншою з рухом рук.
6. В стійці лижника перенесення ваги тіла з правої ноги на ліву і
навпаки, з кроком вперед перемінним винесенням рук.
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7. В стійці лижника перенесення ваги тіла з правої на ліву і навпаки з
стрибком вперед, руки за спиною. Зафіксувати одноопорне положення.
8. В стійці лижника крокова імітація з поперемінною роботою рук в
повільному темпі на місці.
9. Крокова імітація в русі.
10. Стрибкова імітація в русі.
Другий етап - поглиблене вивчення елементів руху
Ознаки умінь і навичок: оволодіти елементами ковзного кроку, стійкою
ковзання на одній лижі і рівномірно розподіляє вагу тіла, виконувати підсідання
і відштовхування ногою, ставити лижну палку під оптимальним кутом.
Завдання:
оволодіти
елементами
ковзного
кроку
(підсідання,
відштовхування, махи рук і ніг, активна постановка палок).
Контроль: випрямляє ногу і руку при відштовхуванні, згинає опорну ногу
до кінця ковзання, активно ставить палку на опору.
Самоконтроль: відчувати підсідання, відштовхування ногою і рукою.
Метод: розділений на періоди і фази.
Вправи: допоміжні: загальнорозвиваючі та спеціально-підготовчі (на місці і
в русі); основні (пересування на лижах).
Вправи для вивчення стійкого ковзання на одній лижі і розподілення
ваги тіла.
1. В стійці лижника поперемінне перенесення ваги тіла з однієї ноги на
іншу.
2. Те ж саме але з фіксацією одноопорного положення.
Вправи для розучування підсідання і відштовхування ногою.
1. Стрибок вгору відштовхуванням двох ніг.
2. Стрибок вгору відштовхуванням двох ніг з попереднім згинанням.
3. В стійці лижника, руки за спиною, крок лівою (правою) ногою.
4. В стійці лижника, руки за спиною, крок лівою (правою) ногою з
попереднім підсіданням на двох ногах.
5. В стійці лижника, руки за спиною, крокова імітація з акцентом на
відштовхування ногою.
6. В стійці лижника, руки за спиною, крокова імітація з акцентом на
відштовхування ногою.
7. В стійці лижника стрибкова імітація з поперемінною роботою рук (на
рівнині і в пологий підйом).
8. В стійці лижника, руки за спиною, стрибок вперед з ноги на ногу.
9. В стійці лижника стрибкова імітація з поперемінною роботою рук (на
рівнині і в пологий підйом).
Вправи для вивчення постановки палки та відштовхування рукою.
1. В стійці лижника маховим рухом вперед-вниз винести руку з палкою
до рівня плечей. Багаторазово повторити рух правою і лівою рукою.
2. В стійці лижника винести руку з палкою вперед і рухом до низу
відвести її назад.
3. В стійці лижника винести руку з палкою вперед, активно
відштовхуючим рухом поставити палку біля носка.
4. В стійці лижника, роблячи крок вперед, з силою поставити палку біля
опорної ноги. Вправу виконувати з зменшеною палкою.
5. Крокова імітація з поперемінним відштовхуванням руками.
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6. Стрибкова імітація з поперемінним відштовхуванням руками (в
пологий підйом).
Третій етап – засвоєння лижного ходу в цілому.
Ознаки умінь і навичок: оволодіти ковзним кроком, фіксувати пози в
граничні моменти періодів і фаз, злагоджено виконувати елементи руху в
цілому.
Завдання: оволодіти ходом в цілому, злагоджено виконувати елементи в
ковзному кроці.
Контроль: з розмахом та з великою амплітудою виконує рухи в ковзному
кроці, надійно утримує рівновагу при ковзанні на одні лижі, злагоджено
виконує основні елементи.
Самоконтроль: відчуття злагодженості та синхронності в рухах рук та ніг.
Метод: цілісний.
Вправи: рух на лижах поперемінним кроком.
Вправи для вивчення згодженого виконання поз в граничних моментах
ковзного кроку.
1. В стійці лижника руки за спиною, з кроком вперед відірвати
поштовхову ногу від опори і зафіксувати положення.
2. В стійці лижника з кроком вперед і поперемінною роботою рук
відірвати поштовхову ногу від опори.
3. В стійці лижника почергово виносити руки вперед і імітувати
постановку палки з акцентом опускання кисті.
4. В стійці лижника почергово виносити руки з палкою вперед,
поставити іі ударним рухом біля носка ноги.
Динаміка змін результатів впровадження експериментальної програми
навчання і вдосконалення техніки поперемінного двокроковго ходу
представлені в табл. 1.
Як показали дослідження в кінці педагогічного експерименту параметри
технічної підготовленості в групі Б (часові і частотні характеристики) мали
більшу позитивну динаміку змін, а термін навчання ковзного кроку був менший
майже в 2 рази ніж в групі А.
Таблиця 1
Динаміка показників технічної підготовленості
Оцінка вірогідності
змін
t
p
1,3
>0,1
2,4
<0,05

Показники

Група

Вихідні
результати

Кінцеві
результати

Динаміка

Час
проходження
дистанції 5 км, с.

А
Б

21,02±0,31
21,16±0,11

19,25±0,29
18,62±0,24

1,77
2,54

Час проходження 100 м з
ходу, с.

А
Б

26,52±0,25
25,96±1,35

25,3±0,23
25,0±0,25

1,22
0,96

2,2
2,07

<0,05
<0,05

Кількість
кроків
відрізку 25 м.

А
Б

15,88±0,2
15,75±0,45

15,37±0,20
15,43±0,34

0,51
0,32

1,8
0,68

>0,1
>0,1

на

Висновки:
Аналіз спеціально-методичної літератури та експериментальні дані
дозволили зробити такі висновки та рекомендації
1. Навчання техніки пересування на лижах необхідно починати з
спеціально-підготовчих вправ на різних етапах підготовки..
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2. Варіативне удосконалення техніки пересування з допомогою
імітаційних вправ та використання різних за величиною обсягів навантажень
дають змогу підвищити технічну підготовленість студентів при пересуванні
класичними ходами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АНОТАЦІЇ

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ПЕРЕСУВАННЯ НА
ЛИЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Віталій Павленко, Петро Пустовойт, Юрій Панькін
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
На основі теоретичного аналізу робіт різних авторів та власних досліджень у статті
вивчається проблема ефективності застосування спеціальних підготовчих та підвідних засобів
(вправ) у структурі підготовки майбутніх спеціалістів з фізичного виховання, зокрема, з
лижної підготовки.
Ключові слова: підвідні вправи, спеціальні вправи, імітація, стійка лижника, техніка
лижних ходів.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА
ЛЫЖАХ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
Виталий Павленко, Петр Пустовойт, Юрий Панькина
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
На основе теоретического анализа работ разных авторов и собственных исследований в
статье изучается проблема эффективности применения специальных подготовительных и
подводящих средств (упражнений) в структуре подготовки будущих специалистов по
физическому воспитанию, в частности, по лыжной подготовке.
Ключевые слова: подводящие упражнения, специальные упражнения, имитация, стойка
лыжника, техника лыжных ходов.
THE EFFICIENCY OF METHOD OF TEACHING THE TECHNIQUES OF SKIING
WITH THE HELP OF SPECIAL EQUIPMENT
Vitaly Pavlenko, Petr Pustovoit, Yuri Pankin
Glukhiv National Pedagogical University Alexander Dovzhenko
On the basis of theoretical analysis of various authors works and our own research, in the
article we study the problem of efficiency of special training and the supply of funds (exercises) in the
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Світлана Переверзєва
Педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький Національний Університет»
Постановка проблеми. Сьогодні наше суспільство активізує увагу на
здоровому способу життя (ЗСЖ) студентів, що в свою чергу відображається на
здоров’ї нації, а також у надбанні духовності, що є загальновизнаним фактором
розвитку особистості. Тому збереження і розвиток здоров'я студентів і
формування в них міцного та здорового життя на сьогодні має пріоритетне
значення для суспільства [2,3]. Сучасна молодь вбачає яскраве життя у
споживанні алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших засобів. Проте,
важливо сформувати у свідомості молодих людей поняття «здоровий спосіб
життя» та розширити вже відомі способи підтримання міцного здоров’я. А
також виявити найсуттєвіші компоненти мотивації молоді до занять фізичною
культурою та спортом.
Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової
активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів,
життєво важливої потреби взаємного спілкування між народами і зміцнення
миру.
Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення
рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння
економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження
міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.
Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури,
покликану забезпечувати розвиток цієї культури, що становить органічну
частину загального виховання, що в свою чергу сприяє розвитку фізичних,
морально-вольових, розумових здібностей, професійно-прикладних навичок
людини і стійкому інтересу до здорового способу життя.
Досить мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ї, середньозагальноосвітніх, професійно-навчально-виховних закладах. Це питання не
займає належного місця і в роботі місцевих органів державної виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування. Не задовольняється природна біологічна
потреба студентської молоді в руховій активності[1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблеми ЗСЖ,
яка поставлена в даній статті надзвичайно важлива. Фізичне виховання
студентської молоді обумовлено його тісним зв’язком із покращенням фізичної
підготовленості, зміцненням здоров’я, а також надбанням умінь, навиків та
знань. Аналізуючи дані літературних джерел очевидно, що до сфери фізичного
здоров’я включають такі чинники, як індивідуальні особливості будові тіла,
перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах довкілля, також
генетичної спадщини [ 3,4,5]. Організм людини - це відкрита саморегулююча
система, яка являє собою симбіоз з мікроорганізмами, котрій необхідно
створювати сприятливі умови, злегка корегуючи її, проте в жодному випадку регулювати зовні [2].
Перш за все, це передбачає організацію всебічного розвитку студента в
напрямку здорового способу життя, що надалі буде показником їхньої життєвої
працездатності. Здоровий спосіб життя передбачає дотримання виконання
певних правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність,
духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя
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лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що
забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття.
Здоровий спосіб життя - це практичні дії, спрямовані на запобігання
захворювань, зміцнення всіх систем організм й поліпшення загального
самопочуття людини. Питання формування здорової особистості цікавили
вчених завжди(праці І.І Брехман, Л.С. Виготського, Г.К.Зайцева, П.Ф. Лесгафта,
М.І.Пирогова, В.А. Сухомлинського та ін.)[2,4,6].
Загально відомо, що заняття фізичною культурою і спортом позитивно
впливають на формування ЗСЖ, духовний і фізичний розвиток людини. Крім
цього результати багатьох педагогічних і медичних вітчизняних і закордонних
досліджень показують, що фізичні вправи також зміцнюють здоров'я,
підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують
високу фізичну і розумову працездатність (Л.М.Баранець, О.І.Іванова,
В.В.Пономарьова і ін.)[4,6].
Метою дослідження стало залучення студентської молоді до реалізації
шляхів здорового способу життя засобами фізичного виховання.
Завдання дослідження:
- теоретико-методичне обґрунтування основних компонентів здорового
способу життя.
- визначити структуру засобів фізичного виховання особистості студента.
- вивчити динаміку показників фізичного виховання
Методи і організація дослідження. Аналіз науково-методичної літератури,
педагогічне спостереження, анкетування у ставленні студентів до процесу
фізичного виховання та здорового способу життя, метод математичної обробки
даних. Нами було проведено анкетування на базі КПІ «ДВНЗ» КНУ, в якому
брали участь 89 студентів першого курсу, віком 17-18 років.
Результати дослідження: У навчально-виховній сфері фізкультурнооздоровча робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням студентської
молоді, з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку.
Особливе занепокоєння викликає сьогоднішній стан утримання і
використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Сьогодні в
Україні діє більше тисячі стадіонів, 580 плавальних басейнів, 16 тисяч
спортивних залів, 26 палаців спорту зі штучним льодом, 59 манежів, 60 тисяч
спортивних майданчиків і полів, що становить лише половину нормативної
потреби. Через відсутність стабільних джерел фінансування ця складна система
спортивних споруд практично занепадає і не задовольняє потреб розвитку
масового спорту, спорту вищих досягнень, розширення фізкультурно-оздоровчих
послуг населенню. Фактично відсутня вітчизняна індустрія виробництва
обладнання, інвентарю та інших товарів спортивно-туристичного призначення.
До причин, що викликають погіршення стану здоров'я студентів, належать
куріння, вживання алкогольних напоїв, наркотиків. Свій відпочинок і дозвілля
вони пов'язують з відвідуванням комп'ютерних клубів, кафе, барів, дискотек,
тощо. Усе це свідчить про низький рівень культури здоров'я студентів, про
безвідповідальне ставлення до свого здоров'я. Тому фізична культура повинна
розглядатися як важливий засіб у процесі фізичного виховання студентів, в
формуванні у них здорового способу життя, організації відпочинку й дозвілля
[4,5,6].
Тому формування здорового способу життя студентів є основною метою
фізичного виховання, завданнями якого є підвищення функціональних,
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адаптивних можливостей організму, виховання і розвиток особистості,
спрямованих на розвиток та саморозвиток фізичної культури людини.
У процесі дослідження було встановлено, що основний компонент
здорового способу життя передбачає:
1. Активну рухову діяльність (не менше 12 годин на тиждень).
2. Особисту гігієну та гігієну праці.
3. Нормальну екологічну обстановку.
4. Відмова від шкідливих звичок.
5. Раціональне харчування.
6. Загартування сонцем, повітрям і водою.
7. Раціональна організація дозвілля.
8. Оптимальний психологічно-емоційний стан.
9. Заняття улюбленою справою.
10. Медична активність.
Загально відомо, що недостатня рухова активність(гіподинамія),
неправильне харчування, шкідливі звички, неорганізований режим роботи й
відпочинку, недотримання гігієнічних вимог, несвоєчасне відвідування
лікувальної профілактики - усе це негативно впливає на розвиток людини і
відновлення життєвої енергії, неухильно призводить до руйнування особистості
студента. Дотримання вище перерахованих компонентів здорового способу
життя дає змогу значною мірою загальмувати розвиток дегенеративних вікових
змін фізіологічних функцій, а також змін різних органів і систем.
Здоровий спосіб життя є найефективнішою профілактикою більшості
захворювань. Шляхи оздоровлення відомі, необхідно тільки усвідомлювати ціну
і важливість свого здоров'я.
У процесі дослідження була запропонована і опрацьована структура засобів
фізичного виховання особистості студента. Так визначається фізична готовність
фахівця до виконання своїх професійних функцій та життєдіяльності на підставі
компонентів, які характеризуються згідно рівня:
- стан здоров'я;
- фізичний розвиток;
- фізична працездатність;
- фізична підготовленість;
- фізична досконалість як їхня сукупність.
Формування цих компонентів є метою та результатом фізичної діяльності.
Також до засобів фізичного виховання ми відносимо такі види фізичної
діяльності:
- ранкова і виробнича гімнастика;
- загально-кондиційне чи спортивне тренування;
- професійно-прикладна фізична підготовка;
- післяробоче відновлення;
- оздоровчо-рекреаційні заходи;
- оздоровчо-реабілітаційна діяльність.
До цих засобів належать і елементи здорового способу життя, що сприяють
фізичному вдосконаленню студента (особиста та громадська гігієна,
психогігієна тощо).
У структуру засобів фізичного виховання фахівця входять компоненти, які
забезпечують його фізкультурну діяльність.
До них відносяться:
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- теоретична, методична та морально-вольова підготовка;
- потреба у руховій активності;
- мотивація до фізкультурної діяльності;
- ціннісні орієнтації на фізична досконалість;
- матеріальне та фінансове забезпечення занять фізичними вправами тощо.
Для досягнення високого рівня фізичного виховання необхідні заняття і
цілеспрямоване і систематичне використання належних засобів.
З метою вивчення ставлення студентів до процесу фізичного виховання і
ведення здорового способу життя нами було проведено анкетування на базі КПІ
«ДВНЗ» КНУ, в якому брали участь 89 студентів I курсу, віком 17-18 років. У
ході дослідження опитування були запропоновані наступні питання:
1. Чи займаєтесь Ви ранковою гімнастикою?
а) так;
б) ні;
2. Чи займаєтесь Ви фізичними вправами за межами інституту?
а) так;
б) ні;
3. Як часто Ви займаєтесь фізичними вправами?
а) щодня; б) більше 2 разів на тиждень; в) до 2 разів на тиждень?
4. Як ви оцінюєте стан свого здоров'я?
а) гарний;
б) задовільно; в) поганий;
У результаті проведеного анкетування було виявлено, що лише 33%
студентів займаються ранковою гімнастикою, а велика частина студентів не
займалася нею взагалі - (77%).
Основним фактом є те, що студенти займаються фізичним вихованням у
вільний від навчання час. За анкетою ми визначили, що 84% студентів нашого
факультету займаються легкою атлетикою, волейболом, баскетболом за межами
навантаження, що дається студентам в університеті і лише 16% студентів не
займаються взагалі.
Також під час дослідження ми виявили, що 17% студентів займаються
щодня різними фізичними вправами, 55% займаються ними 3-5 разів на
тиждень, і 28% займаються менше двох разів на тиждень, також до цих даних
належать студенти які не займаються фізичним вихованням взагалі.
Студенти, котрі оцінюють свій стан здоров'я як гарний, становлять 16%, як
задовільний – 67%, і як поганий – 17%. Однак, у цьому віці студенти схильні
завищувати самооцінку стану здоров'я.
Висновки. У ході дослідження з'ясовано, що студенти нашого інституту, в
цілому займаються фізичним вихованням, однак нажаль є студенти, які не
займається фізичним вихованням (16%). Усвідомлене й зацікавлене ставлення
студентів до процесу фізичного виховання у вищому навчальному закладі
виявляється у відчутті його конкретних недоліків і в пропозиціях щодо його
вдосконалення. Вони полягають у збільшенні кратності занять фізичними
вправами, провадженні нових форм рухової активності, збільшені кількості
спортивно-масових заходів і поліпшені матеріально-спортивної бази вищого
навчального закладу.
Основними умовами формування здорового способу життя студентів у
процесі фізичного виховання є:
- сформованість у студентів позитивної мотивації до занять фізичною
культурою в аудиторії та позааудиторній діяльності;
- впровадження в навчальну діяльність інноваційних технологій на основі
інтеграції теорії фізичного виховання і особисто-орієнтовного навчання;
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- збереження і розвиток здоров'я студентів та формування в них здорового
способу життя необхідно розглядати як цілісний педагогічний процес.
Перспективи подальших досліджень передбачають комунікації і
спілкування викладача і студентів (індивідуально і в групах) під час занять і у
позааудиторний час (організація спортивно-масової та наукової діяльності),
виявлення ціннісно-мотиваційної тенденції фізкультурної діяльності, що
перетворюється у динамічну результативність до набуття самостійного розвитку
особистості у формуванні ЗСЖ.
1.

2.
3.

4.
5.
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АНОТАЦІЇ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Світлана Переверзєва
Педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький Національний Університет»
У статті окреслено фізичне виховання як невід'ємну частину процесу формування
загальної і професійної культури сучасної студентської молоді, яка має зберігати і зміцнювати
своє здоров'я системою рухів та прихильності до здорового способу життя за умовою вірно
спланованої і організованої їхньої діяльності.
Ключові слова: фізичне виховання, здоровий спосіб життя, студентська молодь,
здоров'я, компоненти, засоби, діяльність, працездатність.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИЗНИ
Светлана Переверзева
Педагогический институт ГВУЗ «Криворожский Национальный Университет»
В статье отображено физическое воспитание как неотъемлемую часть процесса
формирования общей и профессиональной культуры современной молодежи, которая должна
беречь и укреплять свое здоровье системой движений приоритетно к здоровому способу
жизни по условию правильно спланированной и организованной их деятельности.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый способ жизни, студенты, здоровье,
компоненты, средства, деятельность, трудоспособность.
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PHISICAL EDUCATION OF STUDENT YOUTH IN PROVIDING HEALTHY
LIFESTYLE
Svetlana Pereverzeva
Pedagogical institute SHS “Krivoy Rog State University”
The article describes physical education as an integral part of the process of formation of
General and professional culture of today's youth, which should protect and strengthen the health
system movements priority to the healthy way of life upon the condition correctly planned and
organized their activities.
Key words: physical education, healthy lifestyle, students, health, components, tools, activity,
ability to work.

РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ЗНАНЬ ТА УМІНЬ МАЙБУТНІХ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
ЗДІЙСНЮВАТИ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Сергій Плаксій, Василь Мельник
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Становлення незалежної України, спрямованість
зусиль держави і суспільства на створення умов для всебічного розвитку і
самоорганізації кожної особистості як патріота і громадянина України
актуалізували проблему підготовки педагогічних кадрів, зокрема, визначивши
серед пріоритетних аспекти професійної туристично-краєзнавчої освіти.
Особлива роль в цьому процесі належить зокрема класному керівникові.
Науковцями проведено низку досліджень, у яких розглядалися різні
аспекти діяльності класного керівника: методологічні засади (Н.П.Волкова,
Л.Я.Гордін, Н.Є.Щуркова); проблема змісту, методів, форм організації виховної
роботи (М.І.Болдирєв, В.М.Оржеховська, М.І.Рожков); формування в учнів
гуманних взаємовідносин (В.О.Білоусова, Г.П.Васянович, Т.І.Люріна); робота з
батьками вихованців (І.О.Дружиніна, Р.М.Капралова, Н.О.Петров); основи
індивідуального
підходу
до
особистості
школяра
(С.Г.Карпенчук,
М.Ю.Красовицький, М.І.Сметанський); питання організації класного колективу,
розвитку самоврядування (А.С.Макаренко, Г.І.Щукіна, М.Д.Ярмаченко);
специфіка виховної роботи вчителя початкових класів (Ш.О.Амонашвілі,
М.П.Лещенко, В.О.Сухомлинський).
Помітним є зростання інтересу вчених та учителів-практиків до
краєзнавчо-туристичної роботи з учнями [1, 2, 3]. Водночас аналіз наукових
джерел показує, що у проблемі підготовки майбутніх учителів-класних
керівників до краєзнавчо-туристичної роботи з учнями багато питань ще не
вирішено. У сучасній системі підготовки майбутнього вчителя-класного
керівника до краєзнавчо-туристичної роботи простежуються суперечності між
вимогами до високого рівня кваліфікації учителя - організатора цієї роботи, з
одного боку, та недостатнім рівнем його підготовки в означеному аспекті, - з
іншого; між підвищенням значення краєзнавства і туризму в діяльності школи
та рівнем їх розвитку; у цілому між змінами у педагогічній діяльності учителякласного керівника, що виникли в результаті реформування системи освіти, і
рівнем їх відображення у змісті та формах краєзнавчо-туристичної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Готовність учителя до
краєзнавчо-туристської роботи з учнями, здебільшого визначається
сформованістю особистості учителя, в основі якої лежать: спрямованість на
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краєзнавчо-туристську роботу в професійній діяльності, здібності до неї,
наявність стійких знань, умінь і навичок [1, с.12]. Встановлений ряд факторів,
що впливають на низький рівень краєзнавчо-туристської роботи: низький рівень
спеціальної підготовки учителів до краєзнавчо-туристської роботи з учнями 92%; відсутність економічних стимулів - 61%; недостатня забезпеченість
спеціальною методичною літературою й туристським спорядженням - 42%;
відсутність чітких взаємозв′язків з позашкільними закладами –39%; відсутність
навчального предмету, який передбачав би підготовку до
краєзнавчотуристської роботи - 36%. Цілеспрямована підготовка студентів дозволила
53,1% студентів основної групи наблизитися до високого професійного рівня
знань, умінь і навичок. У контрольній групі вони склали 27,4%. Як показало
дослідження, основними чинниками приросту знань, умінь і навичок студентів
було вивчення ними спецкурсу: Ку – 0,64 (приріст 38%), виконання завдань під
час польової і педагогічної практики, робота студентів у дитячих громадських
об’єднаних – приріст 18%. У контрольній групі ці дані становлять відповідно
19% і 13%. Тобто, запропонована методика навчання сприяла підвищенню у
студентів основної групи показників рівня особистісного ставлення, знань, умінь
і навичок проведення краєзнавчо-туристської роботи. В цілому ж в основній
групі високий рівень сформованості готовності зріс на 48,2%, середній - 21,3%,
низький зменшився на 69,5%. У контрольній групі ці значення становлять
відповідно: 22,4%, 28,4%, 50,8%.
Денисенко В.А. [2, с.3-15] визначив суть, компоненти та рівні готовності
студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до пошуковоекспедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи, розкрито зміст і
завдання експедиційної народознавчої роботи та розроблено програму
експедиційних досліджень. Теоретично обгрунтовано й експериментально
перевірено модель підготовки майбутнього вчителя-філолога до проведення
такої роботи з учнями, визначено педагогічні умови, які підвищують
ефективність цього складного особистісного утворення. Запропоновано
підготовку студентів-філологів до проведення експедиційної роботи з учнями
здійснювати у процесі аудиторної та позааудиторної народознавчої діяльності,
різних видів експедицій (фольклорної, діалектологічної, етнографічної,
етнопедагогічної) та педагогічної практики. Визначені умови і створена модель
готовності вчителя максимально сприяли тому, що у студентів сформувалися
глибокі знання з народознавства, пошуково-експедиційної роботи. Вони
усвідомили, що їхня майбутня експедиційна діяльність є дійовим засобом
виховання учнів. У студентів з’явилися суспільно значущі мотиви майбутньої
експедиційної роботи, сформувався стійкий інтерес до неї. Вони виявили
ініціативу і творчість в організації та проведенні експедиційної роботи з учнями,
а також уміння використовувати зібраний в експедиціях народознавчий
матеріал на уроках і в позаурочний час. Отже, результати дослідницької роботи
засвідчили зростання готовності студентів до проведення експедиційної роботи
з учнями.
Рут Єжи Зиґмунд [3, с. 8-34] перевірив систему туристично-краєзнавчої
роботи в загальноосвітній школі на основі дослідження адаптаційних реакцій
кардіореспіраторної системи й фізичного розвитку школярів, які систематично
займалися туристичною діяльністю; вперше науково обґрунтовано доцільність
проведення днівок під час багатоденних туристичних походів; виявлено вікові
267

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
особливості впливу туристичної діяльності на фізичний розвиток, розумову й
фізичну працездатність та фізіологічні функції організму школярів.
Набули подальшого розвитку теоретичні основи проектування й реалізації
різних видів туристично-краєзнавчої діяльності у школі. На основі вивчення
системних взаємозв’язків фізичної активності, фізичного й функціонального
стану школярів, які займаються туристично-краєзнавчою діяльністю,
удосконалено методику широкого використання піших, лижних та
велосипедних походів як засобів комплексного впливу на фізичне здоров’я дітей
і підлітків.
Автором доведено, що під час проектування туристично-краєзнавчих
заходів у школі необхідно опиратися на такі важливі закономірності: 1)
національна освіта є невід’ємна від історії народу і його традицій; 2) освіта
забезпечує збереження й збагачення культури; 3) органічним компонентом
освіти є національно-патріотичне виховання; 4) в основу фізичного виховання
повинні бути покладені засади гуманізму, демократизму, єдності сім’ї й школи,
наступність і спадкоємність поколінь; 5) активний туризм, як один із видів
навчання й виховання, посідає важливе місце у формуванні національно
свідомого покоління; 6) шкільний туризм повинен будуватися передусім на
місцевому підґрунті, використовувати ті форми й методи, які доступні для
реального впровадження в кожній школі; 7) величина фізичного навантаження
під час туристичних походів має відповідати віковим функціональним
можливостям організму.
Встановлено, що регулярна туристично-краєзнавча діяльність упродовж
навчального року призводить до збільшення продуктивності уваги та
зменшення помилок пам’яті, що свідчать про високий рівень розумової
працездатності, яка зберігається як протягом тижня, так і навчального року.
В роботі Танана С.М. [4, с. 147-153] визначено та обґрунтовано систему
знань, умінь і навичок, які становлять основу для визначення критеріїв
підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої
роботи у взаємозв’язку аудиторної та позааудиторної діяльності. Вона включає:
методологічні знання (знання філософської, психолого-педагогічної, навчальнометодичної літератури та методів здійснення наукового пошуку);
загальнотеоретичні та методичні знання (основних категорій, інноваційних
підходів до змісту та форм організації навчально-виховного процесу, сучасних
досліджень із проблем організації краєзнавчої роботи, комплексного підходу до
підготовки майбутніх учителів початкових класів, психолого-педагогічної
сутності та закономірності організації краєзнавчої роботи, завдань, методів,
форм, засобів краєзнавчого виховання, взаємозалежності процесу підготовки
майбутніх учителів та краєзнавчої діяльності, особливостей навчальної та
позанавчальної діяльності з краєзнавчої роботи); організаційно-педагогічні
знання (керівництва екскурсіями, їх організації, вимог до підготовки та
проведення екскурсій, подорожей, виховних заходів краєзнавчого спрямування);
прогностичні, організаційно-регулятивні, контрольно-коригувальні вміння
передбачають формування навичок відбору науково-методичної літератури з
проблеми організації краєзнавчої роботи, методичного інструментарію для
організації означеного напряму роботи, проведення навчальних та
позанавчальних заходів.
Міщенко Т.М. [5, с. 3-18] отримала результати, які дозволили визначити
структуру
мотиваційного, операційного та когнітивного компонентів
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краєзнавчої готовності вчителя. Результати дослідження дають підстави для
висновку, що професійна готовність до краєзнавчої роботи – це інтегральна
властивість особистості педагога, основними структурними компонентами якої
є мотиваційно-ціннісні установки вчителя на реалізацію функцій краєзнавства
як засобу зв'язку виховання з життям, а також сукупність професійно значущих
знань та вмінь.
Метою даної публікації є визначити та дослідити рівень сформованості
професійно-педагогічних знань та умінь майбутніх класних керівників
здійснювати туристично-краєзнавчу діяльність у школі із учнями із урахуванням
фаху вчителів.
Методи і організація дослідження.
Для розв'язання поставлених завдань та перевірки гіпотези
використовувались такі методи: а) теоретичні - методи концептуальнопорівняльного та структурно-системного аналізу, за допомогою яких
зіставлялися наявні теоретичні підходи в психолого-педагогічній літературі до
визначення й обґрунтування моделі підготовки майбутніх класних керівників до
краєзнавчо-туристичної
діяльності
з
класними
колективами
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів; метод моделювання, за яким розроблено
модель і впроваджено її в практичну діяльність вищих навчальних закладів; б)
емпіричні - анкетування, тестування, педагогічне спостереження, педагогічний
експеримент, методи самооцінки, експертної оцінки, які були застосовані для
з'ясування практичного стану підготовки майбутніх вчителів до роботи
класними керівниками та реалізації краєзнавчо-туристичної діяльності з учнями
загальноосвітніх навчальних закладів та оцінки результатів проведеного
формуючого педагогічного експерименту; в) статистичні - кількісний та якісний
аналіз емпіричних даних із використанням методів математичної статистики та
комп'ютерної програми, які були застосовані для обробки результатів
експериментальної перевірки розробленої структурно-логічної моделі
підготовки вчителів до роботи класними керівниками та реалізаці краєзнавчотуристичної діяльності з класними колективами учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
На першому етапі (2008-2009 pp.) було проаналізовано психологопедагогічну літературу та нормативні документи з теми дослідження та
проведено систематизацію й первинне узагальнення результатів її вивчення;
сформульовано об'єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження;
проведено констатуючий педагогічний експеримент. В анкетуванні брали участь
1358 студентів і 56 викладачів Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, 75 вчителів з різних навчальних
предметів із шкіл № 29, 32, 33 мі. Вінниці і Вінницької області протягом 20082009 навчального року.
На другому етапі (2009 - 2011 pp.) на підставі висновків, зроблених за
результатами теоретичного аналізу наукових джерел з теми дослідження та
результатів констатувального експерименту, розроблено та теоретично
обґрунтовано структурно-логічну модель підготовки майбутніх учителів до
роботи класними керівниками та реалізації краєзнавчо-туристичної діяльності із
учнями загальноосвітніх навчальних закладів, уточнено зміст підготовки.
На третьому етапі (2011 - 2013 pp.) у формувальному експерименті було
проведено експериментальну перевірку структурно-логічної моделі професійної
підготовки майбутніх учителів до работи класними керівниками та реалізації
269

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
краєзнавчо-туристичної
діяльності
з
класними
колективами
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів; підготовлено комплект навчальнометодичних матеріалів; оброблено, систематизовано й узагальнено одержані у
результаті педагогічного експерименту дані; підведено його підсумки;
сформульовано основні висновки й рекомендації.
Результати дослідження та їх обговорення. Узагальнені результати
анкетування учителів-практиків Вінницької та Черкаської областей свідчать, що
краєзнавчо-туристська робота в школах потребує поліпшення. Учителі
визначили ряд факторів, що приводять до низького рівня краєзнавчотуристської роботи: недостатній рівень спеціальної підготовленості учителів
щодо краєзнавчо-туристської роботи з учнями - 852%; вплив економічних
факторів - 72%; недостатня обізнаність та відсутність достатньої забезпеченості
спеціальною методичною літературою й туристським спорядженням - 56%;
відсутність спільних програм та виробничих взаємозв’язків з позашкільними
закладами освіти –46%; відсутність у навчальних планах фахової підготовки
вчителів з навчальних предметів, які передбачали би підготовку майбутніх
класних керівників до краєзнавчо-туристської діяльності - 78%. Таким чином,
найбільш вагомою причиною недостатнього рівня організації краєзнавчотуристської діяльності з боку класних керівників в загальноосвітніх школах є
недостатній рівень готовності вчителів до такої роботи внаслідок відсутності
навчальних предметів які передбачали би підготовку майбутніх класних
керівників до краєзнавчо-туристської діяльності.
При дослідженні особливостей краєзнавчо-туристської підготовки
студентів, вивченні педагогічної літератури, програм, методичних посібників з
краєзнавчо-туристською спрямованістю було встановлено, що процес
підготовки майбутніх класних керівників до краєзнавчо-туристської роботи з
учнями ще недостатньо вивчений і розроблений, не забезпечений широкий
зв’язок теорії з практикою, відсутня чітка система підготовки через
запровадження викладання відповідних навчальних дисциплін, як інтегрованих
курсів з краєзнавства, туризму та оздоровчої фізичної культури. Усе це
підтверджує не тільки об’єктивну необхідність професійної підготовки
майбутніх учителів у якості класних керівників до краєзнавчо-туристичної
роботи із класними колективами, а й необхідність розробки технології такої
підготовки.
Аналіз анкетування 1358 студентів і 56 викладачів ВНЗ, 75 вчителів з
різних навчальних предметів із шкіл Вінницької області виявив наступні
труднощі використання краєзнавчо-туристичних знань в навчально-виховному
процесі при підготовці майбутніх класних керівників: а) 66,2% респондентів
(викладачів, вчителів) вважають, що використовувати матеріал бажано не
факультативно у позанавчальній роботі, а при викладанні навчальної
дисципліни «Фізичне виховання» у вигляді змістового модулю; б) 46,2% труднощі використання необхідних навчальних матеріалів для занять пов'язані з
їх відсутністю; в) 86,2% - використання краєзнавчого та 68,4% - використання
туристичного компонентів впливає на загальний рівень професійної
підготовленості студентів.
Наші результати узгоджуються із даними дослідження Кривова С.І. [6, с.
45-64] про те, що аналогічні складності є у використання краєзнавства в
навчально-виховному процесі в середніх спеціальних навчальних закладах: а)
70,2% респондентів (викладачів, кураторів, співробітників адміністрації)
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вважають, що використовувати матеріал бажано під позанавчальної роботи з
метою загального виховного спрямування; б) 20,3% - труднощі використання
матеріалів краєзнавства пов'язані з відсутністю систематизованого матеріалу
для уроків; в) 48,1% - використання краєзнавчого інгредієнта впливає на
загальну культуру особистості.
Проведений нами аналіз анкетування студентів дозволив отримати
наступні результати: а) 82% респондентів на початку свого навчання в
педагогічному вузі відповіли, що краєзнавчо-туристична робота викликає
інтерес з точки зору її впливу на рівень загального розвитку людини, і не
пов'язували краєзнавчо-туристичну роботу з розвитком професійної культури
майбутнього фахівця; б) 38, 2% відповіли, що не знають, де будуть
використовувати у своїй майбутній професії краєзнавчі та туристичні знання; в)
88,4% респондентів відповіли, що ніколи не цікавилися питаннями
краєзнавства, 36% - питаннями туризму; г) 98% відповіли, що до вступу в
педагогічний вуз відвідували кімнату-музей у школі, різні музеї, в тому числі
обласний краєзнавчий музей.
Також була визначена за трьома компоненами рівнева характеристика
готовності майбутніх класних керівників до фізкультурно-оздоровчої роботи
туристичного спрямування з учнями (табл.1)
У процесі дослідження нами розроблена модель підготовки майбутніх
учителів-класних кервників із урахуванням професійних інтересів. Вона являє
собою комплекс взаємопов’язаних елементів педагогічного процесу, які
забезпечують формування у студентів особистісних якостей, професійних знань,
умінь та навичок, необхідних для професійного виконання загальних і
специфічних функцій класного керівника із урахування спрямування фахової
підготовки.
Таблиця 1
Рівнева характеристика готовності майбутніх класних керівників до
фізкультурно-оздоровчої роботи туристичного спрямування з учнями (у
%) (результати констатуючого експерименту)
№
п/п

Рівні

мотиваційний

Компоненти
змістовний

процесуальний

Усередньоні
дані

1

Високий

ЕГ
8

КГ
6

ЕГ
3

КГ
2

ЕГ
12

КГ
14

ЕГ
7,66

КГ
7,33

2

Середній

35

38

44

40

51

48

43,33

42,00

3

Низький

57

56

53

58

37

38

49,00

50,66

Висновки. Вищесказане дозволило нам виявити соціально-педагогічну
сутність та особливості краєзнавчо-туристичної діяльності у вищому
педагогічному навчальному закладі, яку опановують майбутні класні керівники:
1. Ступінь розвиненості краєзнавчо-туристичної діяльності, яка
визначається тим, яку частину членів студентського товариства охоплює
краєзнавчо-туристична діяльність; чи охоплює вона особистісні та професійні
сфери життєдіяльності суб'єкту; наскільки розвинені і ефективно функціонують
складові компоненти даного діяльності; наскільки сформовані і педагогічно
доцільні зв'язки між компонентами краєзнавчо-туристичної діяльності, що
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додають даній діяльності цілісність і впливають на ефективність професійного
становлення майбутніх фахівців.
2. Освітній потенціал краєзнавчо-туристичної діяльності, який
характеризується: рівнем інформаційного забезпечення; характером інформації;
ступенем її доступності; сукупністю включених в освітньо-виховний процес
інтелектуальних якостей студентів.
Перспективи досліджень. Проведене дослідження не претендує на
вичерпне розв’язання поставленої проблеми. Подальші дослідження необхідно
спрямувати на: організацію у педагогічному навчальному закладі професійно
спрямованого виховного процесу; комплексного формування особистісних
якостей майбутнього класного керівника; підготовку майбутніх учителів до
виконання функцій класного керівника в системі ступеневої підготовки.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
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АНОТАЦІЇ

РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА
УМІНЬ МАЙБУТНІХ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗДІЙСНЮВАТИ ТУРИСТИЧНОКРАЄЗНАВЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Сергій Плаксій, Василь Мельник
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
В статті розкрита соціально-педагогічна сутність та особливості краєзнавчо-туристичної
діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі, яку опановують майбутні класні
керівники; показана готовність майбутніх класних керівників до фізкультурно-оздоровчої
роботи туристичного спрямування з учнями; розроблена модель підготовки майбутніх
учителів-класних керівників із урахуванням професійних інтересів на основі туристичнокраєзнавчої діяльності.
Ключові слова: краєзнавчо-туристична діяльність, модель підготовки, майбутні учителікласні керівники, професійні інтереси.
УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ БУДУЩИХ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТУРИСТИЧЕСКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В статье раскрыта социально-педагогическая сущность и особенности краеведческотуристической деятельности во высшем педагогическом учебном заведении, которой
овладевают будущие классные руководители; показана готовность будущих классных
руководителей к физкультурно-оздоровительной работе туристического направления с
учениками; разработана модель подготовки будущих учителей-классных руководителей с
учетом профессиональных интересов на основе туристическо-краеведческой деятельности.
Ключевые слова: краеведческо-туристическая деятельность, модель подготовки,
будущие учителя-классные руководители, профессиональные интересы.
THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL
KNOWLEDGE AND SKILLS FUTURE HEADTEACHERS FOR TOURIST-REGIONAL
STUDIES
Sergey Plaksiy, Vasil Melnyk
Vinnitsa State Pedagogical University of the name Mykhailo Kotsyubinskogo
The article deals with the socio-pedagogical nature and characteristics of local lore and tourist
activities in higher pedagogical institutes, which seize future class teachers; shows willingness to
future headteachers in recreational activities tourist destination with students; developed a model for
the preparation of future teachers headteachers to meet professional interests on the basis of tourism
and regional studies.
Key words: local lore and tourist activities, training model, future teachers, class teachers,
professional interests.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Ірина Поташнюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем’янчука
Постановка проблеми. Подальший соціально-економічний розвиток
України і інтеграція її у світовий економічний,науковий, культурний і
інформаційний простір значною мірою залежать від якості освіти на всіх її
рівнях [1;5].
Освіта в незалежній Україні пройшла складний етап реформування на
демократичних засадах у відповідності до Національної доктрини розвитку
освіти України у ХХІ столітті [6].
Сучасна оновлена система шкільної освіти в Україні має забезпечити
умови для інтелектуального, духовного, психічного і фізичного розвитку,
збереження і зміцнення здоров’я школярів, засвоєння ними соціального досвіду,
оволодіння накопиченими у суспільстві способами діяльності. Для цього учні
повинні мати добрий рівень здоров’я. Але стан здоров’я дитячого населення
України прогресивно погіршується. За даними щорічних звітів Міністерства
охорони здоров’я України лише за 2005-2012 рр. поширеність захворювань
зросла на 6,95 %, первинної захворюваності – на 10,64 % [10].
Існуюча ситуація незадовільного стану здоров’я підростаючого покоління
зумовлена рядом чинників: складними соціально-економічними умовами
розвитку суспільства, зниженням життєвого рівня більшості сімей,
забрудненням довкілля, неповноцінним харчуванням, згортанням фізкультурнооздоровчої роботи серед дитячого населення, недостатністю медичного
обслуговування. Значно негативно позначилися як на стані фізичного і
психічного здоров’я, так і на якості підготовленості до шкільного навчання саме
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дітей 6-7-річного віку масова ліквідація дошкільних навчально-виховних
закладів і зниження якості і доступності медичного обслуговування цієї вікової
категорії дітей внаслідок реформ в організації систем охорони здоров’я [7;8].
Аналіз останніх досліджень. Останніми роками активно розвиваються
наукові
дослідження
вітчизняних
(Г.Л.Апанасенко,
М.С.Гончаренко,
В.П.Горащук, О.Д.Дубогай, Л.О.Попова, Л.П.Сущенко) та ін. і російських
(Р.І.Айзман, Г.К.Зайцев, М.Г.Колесникова, В.В.Колбанов, Г.А.Кураєв й ін.)
науковців, що стосуються проблеми здоров’я у системі освіти, яка є предметом
професійного інтересу фахівців, що працюють не тільки у галузі медицини, але і
психології, педагогіки, інших соціальних наук.
Наявність суперечностей між поставленими перед освітою цілями та
кінцевими результатами (погіршення фізичного та психологічного здоров’я
учнів протягом навчання), елементами валеологічного навчання у закладах
загальної середньої освіти і використанням їх в реальному житті вимагає
пошуку інноваційних шляхів удосконалення педагогічних, соціальнопсихологічних і гігієнічних заходів поліпшення стану здоров’я учнів.
Дослідження виконувалось відповідно до теми наукових досліджень
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана
Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного
процесу в школі та ВНЗ».
Метою даного дослідження було вивчення психосоматичного здоров’я
учнів початкових класів, психолого-педагогічне і медико-біологічне
обґрунтування
необхідності
впровадження
здоров’язберігаючих
і
здоров’яформуючих технологій у процес їх навчання і виховання.
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:
- проведення моніторингу соматичного (фізичного), здоров'я учнів;
- визначення негативного впливу на здоров’я учнів початкових класів
чинників навчального і позанавчального середовища та обґрунтування заходів
для його поліпшення.
Методи, організація досліджень. Для реалізації поставлених завдань
використаний комплекс сучасних взаємодоповнюючих методів дослідження:
медичні картки та звітно-медична документація за результатами поглиблених
медичних оглядів учнів, анкетне опитування учнів та педагогів,
антропометричні, фізіологічні методи, метод математичної статистики.
Дослідження проводилось на базі гімназії №4 і середньої загальноосвітньої
школи №26 м. Луцька. Було охоплено 237 учнів початкових класів
загальноосвітньої школи і 267 – гімназії.
Результати досліджень та їх обговорення. Навчальні заклади, у яких
проводились дослідження, розташовані у типових будівлях, містять необхідний
набір приміщень, що відповідає існуючим гігієнічним вимогам з улаштування і
утримання загальноосвітніх закладів. Показники стану мікроклімату і
повітряного середовища типові для навчальних приміщень освітніх закладів: в
теплий період року температура повітря перевищувала оптимальну і становила
23-280С, відносна вологість – 30-70%; в холодний період року температура була
нижчою за рекомендований оптимум і становила 16,5-19,50С, світловий режим
приміщень у 45% вимірювань незадовільний, це стосується зокрема штучного
освітлення. Стандартними меблями у відповідності до зросту забезпечені 8090% учнів.
274

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Робочі навчальні плани закладів складені за типовими навчальними
планами, затвердженими наказами МОН України. Фактичне тижневе навчальне
навантаження не перевищує гранично допустимого. Мікросоціальні фактори
сімейного оточення у більшості дітей сприятливі для нормального розвитку та
освіти.
Як відомо, соматичне (фізичне) здоров’я визначають індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, рівні розвитку органів і систем організму,
його фізіологічні функції. Інтегральні показники стану соматичного здоров’я –
захворюваність і фізичний розвиток – були використані нами під час проведенні
досліджень.
З кола методик характеристики фізичного розвитку ми використали
наступні показники: антропометричні (довжина і маса тіла, окружність грудної
клітки), їх вимірювання дає змогу оцінити гармонійність фізичного розвитку,
тобто відповідність маси тіла і окружності грудної клітки наявній довжині тіла;
функціональні – м’язова сила (визначається динамометрією м’язів рук), життєва
ємність легень (спірометрія у стані спокою), частота серцевих скорочень, рівень
систолічного і діастолічного артеріального тиску. Кожний з показників
порівнювався з віковими стандартами і шкалами регресії. Показниками
функціонального стану серцево-судинної системи слугували: частота серцевих
скорочень, пульсовий тиск, подвійний добуток (добуток систолічного тиску і
частоти серцевих скорочень, поділений на 100), коефіцієнт економізації
кровообігу (добуток пульсового тиску і частоти серцевих скорочень), коефіцієнт
витривалості (відношення частоти серцевих скорочень до величини пульсового
тиску). Використовувалась стандартна проба серцево-судинної системи з
фізичним навантаженням, оцінювався показник якості реакції за ступенем
збільшення частоти серцевих скорочень і підвищення артеріального тиску.
Встановлено закономірне вікове підвищення основних антропометричних
показників протягом 3-х років навчання у початкових класах. Середні величини
довжини тіла як у хлопчиків, так і дівчаток відповідного віку в обох типах
закладів вірогідно не відрізнялися, при цьому питома вага учнів, які мали
середні (44,0 % у учнів гімназії і 43 % - школи), вище середніх і високі
(відповідно 22,1 % та 24,8 %), низькі і нижче середніх (відповідно 33,9 % і 32,2
%) також суттєво не відрізнялися. Інші співвідношення виявлені для показників
маси тіла: учні гімназії у 45,5 % випадків мали середні показники проти 26,6 %
у учнів шкіл, питома вага учнів з низькими і нижчими за середній показниками
складала відповідно 33,7 % і 49,7 %, з вище середніх і високими – 20,8 % в 23,7
%.
Гармонійний фізичний розвиток за антропометричними показниками був
виявлений у 36 % учнів гімназії і 40 % учнів шкіл, група ризику виникнення
порушень фізичного розвитку становила відповідно 42 % і 35 %, відхилень
фізичного розвитку – 23 % і 25 %.
В динаміці навчання м’язова сила рук зростала на 3,7 кг для правої і 3,9 кг
– лівої рук у хлопчиків і 2,9 кг і 3,1 кг – у дівчаток, учнів гімназії. Для учнів
загальноосвітньої школи це збільшення становило 3,7 кг і 4,2 кг у хлопчиків і
2,7 кг і 3,0 кг у дівчаток. Розподіл на групи оцінок також був майже однаковим;
середнім у 21 % учнів гімназії і 25,5 % учнів школи; нижчі за середні і низькі
показники відповідно у 71,6 % і 66,8 %, високі і вищі за середні – у 7,4 % і 7,9
%. Про недостатній розвиток м’язової системи свідчив і показник силового
індексу: середній – 8,1 % у учнів гімназії і 9,7 % - школи, низький і нижчий за
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середній – відповідно у 88,1 % і 86,5 %; високий і вище середніх показники
виявлені тільки у 3,8%.
Дещо кращим був показник життєвої ємності легенів. Тут ступінь вікового
збільшення показника з першого по третій класи був майже однаковим: з
1,41±0,06л до 1,68±0,06л у хлопчиків і з 1,30±0,05л до 1,48±0,09л у дівчаток –
учнів гімназії; у учнів школи ці величини становили 1,43±0,08 і 1,74±0,09л у
хлопчиків і 1,28±0,12л і 1,51±0,11л у дівчаток. Але якщо 54,1 % учнів гімназії і
50,8 % учнів школи за центильними шкалами мали середні показники, то
розподіл за іншими групами був діаметрально протилежний: високі і вище
середніх показники у 29,4 % учнів школи і лише 11,5 % - у учнів гімназії, і
навпаки у 33,4 % учнів гімназії і 19,8 % учнів школи – низькі і нижче середніх
показники.
Аналіз показників функціонального стану серцево-судинної системи
свідчить про вікове зниження частоти серцевих скорочень на 5,6 уд/хв., цей
показник не відрізняється у учнів 1-3 класів обох типів закладів, а також у
хлопчиків і дівчаток. Показники систолічного тиску виявляють вікове
підвищення його на 4-5 мм.рт.ст. і відсутність статистичних розбіжностей.
Індивідуальна оцінка частоти серцевих скорочень виявляє середній рівень
у 31,1 % учнів гімназії і 38,0 % учнів шкіл; тахікардія відзначається відповідно у
41,2 % і 38,8 % учнів, брадикардія – у 17,6 % і 23,2 %. Середні величини
систолічного тиску виявлені у 42 % учнів обох типів закладів; як знижені, так і
підвищені показники систолічного тиску з однаковою частотою характерні для
учнів гімназії, у школярів переважають підвищені показники – 46,7 %. Індекс
подвійного добутку суттєво не змінюється в динаміці навчання, у 54,7 % учнів
гімназії і 52,4 % школярів показники на рівні нижче середнього і низьких.
Коефіцієнт економізації кровообігу зростає в динаміці навчання за рахунок
підвищення пульсового тиску. Значення вегетативного індексу суттєво не
змінюються, що відповідає віку обстежених учнів. Показники якості реакції
серцево-судинної системи на фізичне навантаження добрі у 46,3 % учнів
гімназії і 29,1 % школярів, відсоток незадовільних реакцій практично
однаковий.
Висновки. Узагальнюючи результати необхідно відзначити, що певні
ознаки ослаблення функціональних можливостей серцево-судинної системи за
вказаними інтегральними коефіцієнтами виявлялися у учнів обох типів
навчальних закладів, але ступінь його був більшим у учнів гімназії.
Показником фізичної працездатності слугували загальні бали фізичної
підготовленості учнів. Учні перших класів гімназії мали 19,76±0,36 балів проти
19,94±0,69 балів у учнів школи (р>0,05). Але вже на другому році навчання
розбіжності рівня фізичної підготовленості сягають вірогідності – 16,69±0,44 і
20,81±0,71 (р<0,01) відповідно; на третьому році навчання ці показники
становлять 20,01±0,57 і 23,18±1,18 балів (р<0,01).
Аналіз показників хронічної захворюваності учнів в динаміці навчання
виявив наступне: 1-клас – 77,8±7,8 випадків на 100 учнів гімназії і 77,6±8,0 –
учнів школи; на другому році навчання ці показники становили відповідно
84,5±±8,1 і 83,7±±8,2 випадків на третьому році – 94,5±8,5 і 89,0±8,6. Тобто
вірогідних розбіжностей в рівнях захворюваності учнів обох типів навчальних
закладів не виявлено.
Інтегральним показником стану здоров’я, який враховує наявність
захворювань, стан фізичного розвитку, функціональні можливості провідних
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систем організму (серцево-судинної, дихальної, м’язової), фізичну
працездатність, є визначення для кожного учня групи здоров’я. Розподіл
обстежених учнів за групами здоров’я наступний: учні гімназії – І група – 39 %,
ІІ група – 47 %, ІІІ група – 14 %; учні загальноосвітньої школи - І група – 41,1
%, ІІ група – 50,4 %, ІІІ група – 8,5 %.
Процес навчання і виховання у закладах загальної середньої освіти
спрямовує педагогічні впливи насамперед на психічну, а також соціальну і
духовну складові здоров’я, фізіологічним підґрунтям яких є здоров’я фізичне.
Представлені вище дані про стан фізичного здоров’я учнів молодших класів
сучасних закладів освіти свідчать про необхідність створення стратегії
найшвидшого його поліпшення.
Зменшення кількості дітей, які за останні 8-10 років відвідували дошкільні
навчальні заклади до початку навчання, негативно позначаються на розвитку
наочно-образного мислення, довільної уваги, мовлення, елементарних
математичних понять [3;9]. Тільки 40-50 % 6-річних дітей мають необхідний
рівень «шкільної зрілості», 7-річні діти лише у 70 % випадків мають необхідний
рівень розвитку психічних функцій [2;4], навіть у віці 8 років у жодного з
обстежених учнів не визначаються високі показники уваги, серед 9-річних учнів
нижче нормованих показники уваги виявлені у 70 % дівчаток і 55 % хлопчиків.
Для школярів з низьким рівнем фізичного здоров’я характерне збільшення
величини латентного періоду простої зорово-моторної реакції, порушення
диференціювання при дослідженні швидкості реакції в умовах вибору, перевага
у корковій нейродинаміці процесів послідовного гальмування, тобто існують всі
передумови до утруднення високо лабільної діяльності центральної нервової
системи і, як наслідок, зниження ефективності найбільш відповідальної і
складної розумової діяльності.
Перспективи подальших досліджень. Найбільш ефективним шляхом
зміцнення здоров’я сучасних учнів на початковій стадій їх освіти нам видається
впровадження у педагогічний процес здоров’язбережувальних технологій
навчання учнів, теоретичні і методичні засади застосування яких викладені у
підготовлених нами монографіях і навчально-методичних посібниках [7;8], які
містять концептуальну модель здоров’язбережувального навчання учнів,
методики, форми, засоби здоров’язбережувальної технології навчання на основі
міжпредметних зв’язків, методики та форми проведення уроків в початковій
школі.
Ефективність моделі системи збереження здоров’я школярів в динаміці
навчання в 1-11 класах школи доведена показниками рівня сформованості знань,
умінь, навичок учнів, покращенням показників фізичного і психологічного
здоров’я, динамікою змін ціннісних пріоритетів, соціально-комунікативного
розвитку та успішності навчання учнів.
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У статті представлені результати досліджень фізичного розвитку учнів гімназій, його
особливості у порівнянні з учнями загальноосвітніх шкіл. Виявлено ознаки зниження рівня
фізичного розвитку, ослаблення функціональних можливостей окремих систем організму учнів
Акцентується увага на ефективності впровадження здоров’язбережувальних технологій в
педагогічний процес.
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В статье изложены результаты исследований физического развития учащихся гимназий,
его особенности в сравнении с учащимися общеобразовательных школ. Выявлены признаки
снижения уровня физического развития, ослабления функциональных возможностей
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In the article the results of physical of the pupils of gymnasiums and its peculiarities with the
pupils of secondary schools are presented. The signs of physical growth and weakening of functional
possibilities of pupil’s organism certain systems are found out. Attention is focused on the need to
introduce of healthcare technologies in a pedagogical process.
Key words: pupils, physical growth, healthcare technologies.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Анатолій Ратов, Олександр Ушкаленко
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
Постановка проблеми Після закінчення загальноосвітньої школи
більшість випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах.
Сучасна вища школа закладає міцний фундамент теоретичних і практичних
знань майбутніх фахівців, але повноцінне одержання необхідної інформації
можливо за умови високого розвитку фізичного, психофізичного й
психоемоційного стану, а також індивідуального здоров'я молодих людей.
Наскільки це відповідає сучасним потребам говорити не доводиться. Так за час
перебування дітей у школі з 1 по 11 клас за даними державної статистики
загальна захворюваність збільшується на 26,8%, захворюваність хронічними
хворобами зростає з 30% до 64%, гострота зору знижується в 1,5 рази, частота
розладів органів травної системи підвищується в 1,4 рази, ендокринної системи
– в 2,6 рази. Робочий день сучасних школярів триває 10 – 12 годин з
урахуванням виконання домашнього завдання. Це викликає в дітей синдром
хронічної втоми. Серед дітей за останнє десятиліття суттєво зросли (в 1,5 – 3
рази) захворювання, які пов'язані з інвалідністю [10]. Маючи низький рівень
здоров'я, випускникам шкіл важко включитися в процес навчання у вузах. Так
21,7% студентів уважають, що незадовільний стан здоров'я обмежує їхні
можливості в навчальній роботі. Дані досліджень свідчать [4], що на здоров'я
людини впливає спосіб життя – (55-57%), стан навколишнього середовища –
(22-25 %), спадковість – (18-23 %), рівень розвитку системи охорони здоров'я –
(9-12 %). Здоров'я віддзеркалює психічне, фізичне, соціальне благополуччя,
забезпечує виконання ряду функцій (трудових, соціальних, біологічних) і
визначається як нормальний психосоматичний стан людини. Установлено[9],
що на рівень здоров'я майбутніх фахівців впливають заняття фізичною
культурою й спортом (15-30 %), харчування (10-16 %), сон (24-30 %), інші
фактори (24-51 %).
У процесі навчання студентів у вузах спостерігається тенденція різкого
погіршення стану здоров'я як в 41,3 % дівчат, так і в 21,6 % юнаків [5].
Результати досліджень свідчать, [16] що в студентів, які систематично не
займаються різними видами рухової активності у віці 18-22 років, біологічний
вік більше, ніж хронологічний, на 7-12 років. Високим рівнем стану здоров'я
характеризуються тільки 4 % студентів, середнім – 48 %, близько 90 %
студентів мають відхилення в стані здоров'я. Кожний третій студент займається
в підготовчій, спеціально-медичній групі або повністю звільнений від занять з
фізичного виховання. Крім чисельних захворювань органів дихання, органів
зору, органів травлення, серцево-судинної системи, значно зросли показники
погіршення психологічного й духовного здоров'я студентів. Необхідно
враховувати той факт, що з початком навчального року студенти багато часу
проводять в аудиторіях, працюють на комп'ютерах і інших технічних засобах
навчання в співвідношенні 80% до 20%. Багато студентів після тривалих занять
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у замкнених приміщеннях скаржаться на головний біль, млявість, розбитість,
сонливість, підвищену стомлюваність. Такого обсягу занять фізичного
виховання недостатньо, щоб задовольнити необхідність у руховій активності,
що задовольняється тільки на 10% – 15%. Це призводить до “рухового колапсу”.
Для збереження й поліпшення здоров'я студентів, профілактики розумової
перевтоми й десинхроноза необхідно дотримуватися достатнього обсягу рухової
активності. Багато студентів з ослабленим здоров'ям на початкових етапах
занять із недовірою й боязкістю ставляться до різних фізичних вправ, як
правило, погано переносять незвичні навантаження, воліючи вести
малорухливий спосіб життя. Це обумовлене тим, що значна частина даного
контингенту має низький рівень фізичної підготовленості, незначні
функціональні резерви через тривалі хронічні захворювання. Тому форми й
методи фізичного виховання студентів повинні бути спрямовані, насамперед, на
поліпшення їх функціонального стану [5]. Найбільшою мірою цій вимозі
відповідають фізичні вправи із циклічним характером м'язової діяльності,
спрямовані на вдосконалювання витривалості: оздоровча ходьба, біг, плавання,
їзда на велосипеді, катання на ковзанах, ходьба на лижах та ін. Систематичне
фізичне навантаження в аеробному режимі сприяє підвищенню функціональних
резервів серцево-судинної й дихальної систем [9].
Активні процеси лібералізації й гуманізації вищої освіти дозволяють із
урахуванням особливостей матеріальної бази, традицій, які історично склалися,
й компетентності професорсько-викладацького складу разом з базовою
програмою реалізувати авторські програми з фізичного виховання з
використанням нетрадиційних оздоровчих засобів, які сприяють розвитку
загальної витривалості й інших фізичних якостей студентів, а також
підвищують інтерес молодих людей до занять фізичною культурою, формують
здоровий спосіб життя, вирішуючи основні завдання процесу фізичного
виховання студентів у вузах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що автори дають
рекомендації до використання нетрадиційних засобів аеробного спрямування з
метою створення бази для подальшого розвитку фізичних якостей. Одиним з
таких нетрадиційних засобів занять фізичною культурою є новий вид
оздоровчої ходьби - Nordik Walking. Скандинавська ходьба з кожним роком
здобуває все більшу популярність у людей в усьому світі. Тому назріла
необхідність дослідження її з метою подальшого використання в практиці
фізичного виховання студентської молоді.
Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури.
Результати дослідження і їх обговорення. Проблема эффективості
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів є актуальною
протягом багатьох років. Як відомо, методи фізичного виховання слід планувати
з урахуванням функціонального стану організму, фізичного розвитку й фізичної
підготовленості. ВООЗ рекомендує наступну фізичну активність для студентів.
Щоденна ходьба пішки (або їзда на велосипеді) у навчальний заклад і додому.
Використання будь-якої можливості фізичного навантаження: ходьба по сходах
( замість ліфта), різна ручна праця. По будніх днях 2- 3 рази на тиждень
організовані заняття спортом або фізичні вправи, відвідування спортзалу або
басейну. У вихідні дні: більш тривалі піші або велосипедні прогулянки,
плавання, інші спортивні заняття. Загальна фізична активність повинна
становити від 6 до 15 годин на тиждень. У державній програмі розвитку
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фізичної культури й спорту України на 2013-2017 рр. зазначено про
необхідність поступового збільшення рухової активності дітей і молоді до 8-12
годин на тиждень.
Визначення рівня здоров'я необхідне з метою вивчення й прогнозування
змін стану здоров'я студентів, для пошуку адекватних шляхів розв'язання
оздоровчих завдань. Результати досліджень свідчать [14], що 80% чоловіків і
90% жінок у віці 18 –20 років нездатні до виконання класичного степ-тесту. Це
говорить про те, що студенти мають низький рівень аеробних можливостей.
Дані досліджень [3] підтверджують висновки про зниження аеробних
можливостей організму студентів протягом останніх 20-ти років.
Мала питома вага аеробних вправ у фізичній підготовці студентів не
дозволяє належним чином розбудовувати в них основні фізіологічні й
енергетичні системи, впливати на адаптацію організму до умов, що
ускладнюються, освітнього процесу.
До теперішнього часу, незважаючи на достатню кількість спеціальної й
методичної літератури, що висвітлює багато аспектів підвищення
функціональних можливостей організму студентів, у тому числі й на заняттях з
фізичного виховання, розглянута проблема усе ще далека від свого вирішення.
У вітчизняній і закордонній літературі є відомості про можливість
цілеспрямованого впливу вправ аеробної спрямованості на підвищення
функціональних можливостей [18;12], але автори не дають конкретних
методичних рекомендацій щодо використання навантажень аеробної
спрямованості як засобу профілактики погіршення функціональних
можливостей студентів у процесі фізичного виховання у вузі.
Аналіз публікацій і виконаних досліджень [2;6;8;15;17], спрямованих на
вивчення засобів і методів підвищення функціональних можливостей студентів
вузів показав, що вправи аеробної спрямованості, з одного боку, давно
використовуються як ефективний засіб загальнофізичної підготовки, а з іншого
- нами не було виявлено достатньої кількості досліджень, спрямованих на
розробку конкретних педагогічних технологій і методик використання вправ
аеробної спрямованості, що враховують специфіку, занять з фізичного
виховання у вузі. До того ж не повною мірою враховані й сучасні реалії
організації навчального процесу з фізичного виховання у вузах.
Таким чином, у теорії й методиці фізичного виховання студентів заклалося
протиріччя між об'єктивною необхідністю підвищення ефективності
академічних занять фізичною культурою шляхом розширення складу
використовуваних засобів за рахунок їх збільшення з одного боку, і відсутністю
науково обґрунтованих методик з їхнього використанню в комплексі із
традиційними фізичними вправами з урахуванням індивідуальних особливостей
розвитку фізичних якостей – з іншого.
Виявлене протиріччя дозволило сформулювати актуальну проблему
дослідження, суть якої полягає в необхідності розробки ефективної моделі
процесу фізичної підготовки студентів з використанням нових засобів фізичного
виховання, що дозволяють підвищити ефективність академічних занять
фізичною культурою в умовах вузу.
У цей час усе більшої популярності в усьому світі здобуває новий засіб
фізичного виховання аеробної спрямованості – скандинавська ходьба (Nordik
Walking) [11].
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Ходьба з палицями – це інтенсивна прогулянка з використанням
спеціальних палиць для того, щоб забезпечити тілу повноцінне тренування.
Ходити з палиця моможуть усі, але в основному люди так ходять тому, що їм
подобається рухатися, а не тому, що необхідно щось вилікувати.
При ходьбі з палицями вперед рухається не тільки нога, але й рука, у такий
спосіб задіюється більша частина мускулатури. Навантаження рівномірно
розподіляється на все тіло, не перевантажуючи при цьому окремі групи м'язів.
Вдається рухатися без особливої втоми, але зі швидкістю, що значно перевищує
швидкість ходьби й схожа на темп повільного бігу.
При скандинавській ходьбі можна задіяти до 90 % м'язів, але тільки при
правильному виконанні рухів. В основі техніки ходьби з палицями лежить
правильна біомеханічна ходьба, комбінуючи ноги й руки виконуються майже
такі рухи, як при класичній ходьбі на лижах. На відміну від бігу, у ходьбі з
палицями йде більш м'який розподіл навантаження, рухи не такі інтенсивні,
тому це не шкодить людям, із хронічними захворюваннями серцево - судинної
системи, а також не травмуються суглобові зв'язки.
Ще одна перевага ходьби з палицями полягає в тому, що це заняття
підходить для людей з надлишковою вагою, тому що під час бігу в людей із
зайвою вагою відбувається дуже велике навантаження на кісточки, колінні
чашечки й хребет. Стійкий пульс - це ще одна причина, чому людям із зайвою
вагою слід зайнятися ходьбою з палицями.
Зараз в Україні відбувається постійне збільшення шанувальників
скандинавської ходьби, відкриті клуби в таких містах як Харків, Київ,
Дніпропетровськ, Донецьк, Ялта, Сімферополь, а також у місті
Дніпропетровську працює школа інструкторів скандинавської ходьби, яка вже
підготувала більше 100фахівців.
Висновки. Аналіз наукової інформації дозволив встановити, що на даний
час відсутні дослідження, пов'язанні з використанням скандинавської ходьби в
оздоровчому процесі студентів вищих навчальних закладів, а також не з’ясовано
вплив цього засобу на фізичне здоров'я. Скандинавська ходьба є інноваційним
засобом, який на наш погляд підвищить адаптаційні можливості організму та
буде сприяти збереженню й покращенню здоров'я. Тому можлива доцільність
використання її на заняттях фізичної культури студентів різних вузів, секційних
заняттях, масових заходах, походах студентів, у сфері туризму із залученням
студентської молоді. Скандинавську ходьбу також можуть використовувати
люди із проблемами здоров'я в спецмедгрупах, тому що вона легко дозується й
не вимагає спеціального устаткування. Ті, хто не можуть з яких небудь причин
відвідувати організовані заняття, мають можливість самостійно займатися
оздоровленням. Передбачається, що скандинавська ходьба буде підвищувати
фізичний стан та здоров'я студентів.
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АНОТАЦІЇ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Анатолій Ратов, Олександр Ушкаленко
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
Стаття присвячена вивченню доцільності використання скандинавської ходьби “Nordik
Walking” на заняттях з фізичного виховання у студентів ВНЗ з метою підвищення
адаптаційних можливостей та покращення здоров'я студентів.
Ключові слова: студенти, скандинавська ходьба, адаптаційні можливості, здоров’я.
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ПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ
Анатолий Ратов, Александр Ушкаленко
Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко
Статья посвящена изучению целесообразности использования скандинавской ходьбы
"Nordik Walking" на занятиях по физическому воспитанию студентов вузов с целью
повышения адаптационных возможностей и улучшения здоровья студентов.
Ключевые слова: студенты, скандинавская ходьба, адаптационные возможности,
здоровье.
PERSPECTIVES OF NORDIC WALKING IN HIGNER EDUCATION INSTITUTIONS
UKRAINE
Anatoly Ratov Alexander Ushkalenko
Sumy State Pedagogical University. Makarenko
This article is devoted to the study of the feasibility of using Nordic walking "Nordik Walking"
in the classroom of physical education in university students to enhance adaptive capacity and
improve the health of students.
Key words: students, Nordic walking, adaptive capacity, health.

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я РІЗНИХ
ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Володимир Савенков, Наталія Піонтковська
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. В Україні склалась загрозлива демографічна
ситуація, обумовлена стрімким розповсюдженням неінфекційних захворювань,
передусім серцево-судинних, які є основними причинами передчасної
смертності, скорочення очікуваної тривалості життя загалом і здорового життя
зокрема. За період з 1960 по 2010 рр. середня тривалість життя в Україні
зменшилась з 71 до 64 років. Більшість неінфекційних захворювань в Україні
детерміновані дією семи основних факторів ризику: високого артеріального
тиску, тютюнопаління, зловживання алкоголем, високого рівня холестерину в
крові, надмірної ваги, низької частки споживання фруктів і овочів у структурі
харчування, відсутності належної рухової активності. Останнім часом широкий
розмах одержують всілякі форми масової й оздоровчої роботи.
Особливе місце при цьому займає їзда на велосипеді – один з найбільш
популярних і доступних видів рухової активності. Своєю популярністю
велосипед багато в чому спричинив зміну уявлення людей про відпочинок.
Їзда на велосипеді – доступне для всіх заняття, яке дає відчутну користь
для здоров’я. Цілі використання їзди на велосипеді можуть бути різними: це
поліпшення загальної фізичної підготовки, укріплення здоров’я, заняття з
лікувальними цілями, організація здорового та культурного відпочинку.
Самодіяльні велотуристи, учасники прогулянок на велосипедах, походів
вихідного дня та категорійних вело походів отримають велику користь від того,
що їх відпочинок на свіжому повітрі поєднується з активною руховою
діяльністю [1,3,4].
Згідно даним ООН найпопулярнішим видом спорту в світі є велосипедний
– у всіх його різновидах. На планеті налічується більше 450 млн.
велосипедистів. Популярність їзди на велосипеді різко зросла також і у зв'язку з
масовим рухом за максимальне очищення повітряного середовища від
шкідливих вихлопних газів автомобільних двигунів. До того ж в міських умовах
швидкість пересування велосипедиста не поступається іншим видам транспорту.
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Проте лише 3% власників використовують велосипеди як транспортний засіб, а
97% - в спортивних або оздоровчих цілях. У багатьох країнах спостерігається
«велосипедний бум». Це сталося завдяки тому, що у людей змінилися уявлення
про відпочинок. Вони вважали за краще відпочивати на лоні природи, займатися
спортом в природних умовах.
Велосипед став одним з найважливіших засобів боротьби з гіподинамією –
хворобою більшості жителів крупних міст, обумовленою різким зменшенням
фізичної активності.
Аналіз останніх досліджень. Провiднi нaукoвi спецiалiсти з галузі
фізичного виховання та спорту вважають, що систематичні аеробні
навантаження з метою оздоровлення організму людини можуть виправити цю
ситуацію в нашій кpaїні [1,2,3], за даними Апанасенка Г.Л., людина похилого
вiкy, яка систематично використовує аеробні навантаження для оздоровлення, за
функціональним віком "молодша" за своїх однолiткiв на 11,6 року. Необхідно
зазначити, що змiшанi аеробно-анаеробнi навантаження дають набагато
корисніший ефект для оздоровлення організму [2].
Ефективним засобом формування здорового способу життя є спорт для
всіх. За останні 30 років у ряді провідних країн Фінляндії, Німеччині, Франції,
Японії, завдяки державній політиці, спрямованій на створення умов для
широкого впровадження у повсякденне життя різних форм рухової активності в
органічному поєднанні із раціональним харчуванням, боротьбою проти
шкідливих звичок та поліпшення екологічного середовища, смертність людей
молодого та середнього віку скоротилася у кілька разів, середня тривалість
життя збільшилася на 10–20 років, різко зросла життєздатність населення [3].
Робота виконана в рамках теми 3.10 «Теотерико-методичні основи
формування здорового способу життя школярів та молоді» зведеного плану
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 роки.
Мета дослідження – пошук
найбільш популярних, доступних та
ефективних засобів у пiдвищеннi працездатності, оздоровлення, активного
довголіття всіх верств населення.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез спеціальної наукової
літератури, опитування, бесіди, педагогiчнi спостереження.
Результати дослідження та їх обговорення. Численні показники у
науково-методичних публiкацiях свідчать про те, що для більшості українців
(понад 85%) фізкультурно-спортивна дiяльнiсть не є життєвою необхiднiстю [3].
Про особливості велосипедного туризму слід починати говорити із самого
слова «велосипед» – тобто «швидка нога» завдяки чому велосипедний туризм
перебільшує такі види як піший, лижний, гірський та водний від 1,7 до 6,9 разів.
Однією із головних особливостей велотуризму є те, що вантаж не треба нести на
собі, бо він перевозиться на багажниках. Велотуристи значно менше, ніж
туристи інших видів впливають на природу з тієї причини, що використовують
для пересування вже накатані стежки, місцеві дороги тощо, а також велосипед
екологічно чистий вид транспорту [4].
Освоїти управління велосипедом може практично кожна людина, не
зважаючи на стать та вік. Велосипедні прогулянки вихідного дня чудово
знімають стресові навантаження. Особливої уваги заслуговує сімейний
велотуризм з дітьми – для цього застосовуються спеціальні сидіння для
маленьких дітей, або двохмісні велосипеди (тандеми). Також слід зауважити, що
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в жодному з видів туризму немає такої кількості пенсіонерів, як у
велосипедному.
Їзда на велосипеді значно менше пошкоджує суглоби, м’язи та сухожилля
ніж біг підтюпцем. Аналізуючи структуру кроку бігуна та оберту педалі
велосипедиста встановлено, що під час зустрічі з опорою нога бігуна, вагою 70
кг, отримує навантаження у 185–200 кг. Опорно-руховий апарат велосипедиста
не отримує таких великих навантажень, як бігун. Маса тіла під час їзди на
велосипеді досить рівномірно розподіляється на кермо, сідло та педалі, а
зусилля з яким крутяться педалі у 5 разів менші та дорівнюють 30-40 кг. Не аби
яке значення має і те, що під час їзди на велосипеді від 42 до 62% часу оберту
педалей м’язи нижніх кінцівок знаходяться у розслабленому стані [4].
Використовуючи велосипед, як засіб пересування на роботу, навчання,
тощо, можна не тільки долати більші відстані, але й розвивати силу,
витривалість, волю. Перш ніж приступити до регулярних занять на велосипеді,
слід познайомитись з основами теоретичної та технічної підготовки. У процесі
теоретичної підготовки особливу увагу слід приділити вивченню правил
дорожнього руху на велосипеді. Технічна підготовка пов’язана з навчанням
правильної посадки та частоти педалювання. Посадка велосипедиста повинна
бути аеродинамічною і не заважати нормальній роботі внутрішніх органів.
Правильна посадка пов’язана з таким положенням тіла, коли вона дозволяє
велосипедисту при педалюванні розвивати максимальну потужність роботи на
великих відрізках часу та дистанції. Перш за все положення тіла та кінцівок
повинно бути невимушене, що дасть змогу з мінімальною затратою енергії
добитися максимального ефекту у педалюванні. Висота підйому сідла залежить
від довжини нижніх кінцівок, далеко відсунуте назад сідло може визвати
скривлення хребта у попереку. Кермо слід встановити так, щоб можна було
вільно дихати, ширина його повинна відповідати ширині плечей.
Оволодівши технікою і тактикою їзди на велосипеді, можна готуватися до
самостійних занять.
Приблизна програма тренувальних занять для учасників велопоходів,
заняття проводяться через день з повним відпочинком після трьох занять.
Перше заняття. Поїздка на шосе на 20-30 км зі швидкістю 15-18 км.год-1
один привал на 30 хв., де проводиться бесіда із правил дорожнього руху,
правильної посадки та роботи ніг.
Друге заняття. Поїздка на шосе на 30-40 км зі швидкістю 18-20 км.год-1 два
привали по 10 та 15 хв. огляд велосипедів та бесіда про його устаткування.
Третє заняття. Поїздка по пересіченій місцевості на 25-35 км зі швидкістю
15-18 км.год-1. В дорозі декілька зупинок на 5-10 хв. для освоєння їзди в гору, по
піску, м'якому ґрунту, крутих поворотах. Один привал на 15 хв. після першої
половини шляху.
Четверте заняття. Поїздка на шосе на 40-50 км зі швидкістю 15-18 км.год-1,
два привали на 15 хв. та 20 хв. Проводиться бесіда із перевезення багажу,
засобах його кріплення тощо (поїздка з вело рюкзаками).
П'яте заняття. Поїздка по пересіченій місцевості на 30-40 км зі швидкістю
15-18 км.год-1. Під час подорожі три привали на 10 хв., 20 хв., 10 хв. На привалах
бесіда про обладнання табору, установку палаток, розпалювання вогнища
(учасники все обладнання везуть з собою).
Шосте заняття. Поїздка по шосе на 50 км зі швидкістю 20-22 км.год-1, під
час подорожі три привали на 15 хв., 25 хв., 20 хв. учасники їдуть із
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завантаженими багажниками, з метою освоєння особливостей управління
велосипедом з вантажем та перевірки надійності його кріплення, на останньому
привалі бесіда про харчування та пиття води в дорозі.
Через 1-2 місяці систематичних занять відчувається пружність м'язів,
бадьорість, хороший настрій та самопочуття. Після чого можна готуватися до
велопоходів вихідного дня на 2-3 доби протяжністю до 120 км в межах свого
району чи області. Лише через рік систематичних занять можна розпочинати
підготовку до категорійних велопоходів у складі групи із 6-8 людей. При
комплектації групи слід враховувати вік учасників, стан здоров'я, загальну та
спеціальну фізичну підготовку, вміння їздити на велосипеді та туристичний
досвід.
Найбільш великий оздоровчий ефект досягається при діяльності серцевосудинної системи у діапазоні 130 – 150 уд.хв-1, що відповідає швидкості їзди на
велосипеді 20 – 22 км.год-1.
Висновки.
1. Останнім часом широкий розмах отримують самі різні форми масової
і оздоровчої роботи. Та все ж проблему використання всіх наявних можливостей
не можна вважати повністю вирішеною. Зараз помітно зріс інтерес не стільки до
групових занять фізичною культурою, скільки до самостійних форм занять.
2. Основна мета велопоходів – це зміцнення здоров’я, покращення
роботи серцево-судинної та дихальної систем, розвиток фізичних якостей i,
перш за все, витривалості.
3. Велосипедний туризм є найкращими ліками супроти захворювань
серцево-судинної системи, тому що дозволяє індивідуально відчувати
навантаження відповідно до рівня особистих сил шляхом частоти педалювання
та укладки.
4. Пропаганда та мотивація здорового способу життя набагато дешевше
ніж лікування хворих, але потребує значно більших зусиль.
1.
2.

3.
4.
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АНОТАЦІЇ

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я РІЗНИХ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ
Володимир Савенков, Наталія Піонтковська
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті приводяться ефективні засоби оздоровлення населення. Порушуються питання
основ теоретичної і технічної підготовки велотуристів. Пропонується програма тренувальних
занять.
Ключові слова: відпочинок, навантаження, оздоровлення, основні точки опори,
сімейний велотуризм, педалювання.
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАЗНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
Владимир Савенков, Наталья Пионтковская
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье приводятся эффективные средства оздоровления населения. Затрагиваются
вопросы основ теоретической и технической подготовки велотуристов. Предлагается
программа тренировочных занятий.
Ключевые слова: отдых, нагрузки, оздоровления, основные точки опоры, семейный
велотуризм, педалирование.
BICYCLE TOURISM TO STRENGTHEN THE HEALTH OF DIFFERENT GROUPS
OF POPULATIONS
Vladimir Savencov, Natalia Piontkovska
National Universiti of Physical Education and Sport
The article provides an effective means of recovery of the population. Addresses the issues of
theoretical foundations and technical training for cyclists. The program of training employments is
offered.
Key words: rest, loading, making healthy, basic footholds, family cycling, pedaling,
hypodynamia.

ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ У ЖІНОК 37-49 РОКІВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ
ЗАСТОСУВАННІ ЗАНЯТЬ З АКВАФІТНЕСУ І МЕТОДИКИ
ЕНДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ
Світлана Сальникова, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Постановка проблеми. На певному етапі вікового розвитку людини
відбувається специфічна морфологічна, біохімічна і функціональна перебудова
організму [1,16]. У жінок після 30 років відбуваються суттєві
морфофункціональні зміни в організмі, які проявляються зниженням рівня
фізичної працездатності, показників фізичного розвитку, а також
функціональних можливостей [5,6,16], тобто зниженням рівня фізичного стану
організму в цілому [10]. Тому виникає проблема збереження фізичного здоров’я
жінок, здатності проявляти повноцінну репродуктивну функцію за умови
збільшення тривалості життя та оптимізації творчої і соціальної активності.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Існують відомості, які вказують на
те, що ефективним і економічно вигідним шляхом підвищення рівня
функціональної і фізичної підготовленості людини залишається впровадження у
повсякденне життя інноваційних оздоровчих технологій фізичного виховання,
де визначальним компонентом виступають різні засоби [14]. Ряд науковців
наголошує на тому, що до таких засобів оздоровлення слід віднести аквафітнес,
який характеризується широким спектром цільової спрямованості: лікувальнопрофілактичної, рекреативної, кондиційної, навчальної і навіть спортивноорієнтовної [7,8], що дозволяє використовувати аквафітнес при роботі з різними
групами населення з метою покращення їх фізичного стану [4,8,11].
Останнім часом у практиці фізичного виховання при роботі з особами
різного віку застосовуються допоміжні засоби, які посилюють ефективність
фізичних вправ: масаж, фізіотерапевтичні засоби, харчові добавки тощо.
Зокрема, для покращення функції кардіореспіраторної системи, вдосконалення
рухових якостей і навіть з лікувальною метою останнім часом в процес
фізичного виховання вводяться спеціальні методики, які, створюючи в організмі
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стан гіпоксії, посилюють ефективність фізичних вправ [3,9,11,12,14]. З огляду на
вищевикладене, в програму занять з аквафітнесу ми ввели методику ендогенногіпоксичного
дихання
з
використанням
апарату
"Ендогенік-01"
(Г.І.Ходоровський зі спів., 2004). Під час дихання через даний апарат в організмі
виникає гіпоксично-гіперкапнічна гіпоксія при константних параметрах вмісту
кисню і вуглекислого газу. Відомо, що атмосферне повітря містить близько 21%
кисню та 0,045% вуглекислого газу. Після першого видиху в апараті залишається
повітря з вмістом кисню близько 16% та близько 4% вуглекислого газу. Однак
після другого і наступних видихів в апараті залишається 13% кисню та 7,5%
вуглекислого газу. При черговому вдиху в легені потрапляє повітря, яке містить
близько 19% кисню та 3% вуглекислого газу. Таке співвідношення газів під час
вдиху і видиху утримується впродовж усієї процедури. Дихання повітрям з
таким співвідношенням кисню та вуглекислого газу створює в організмі стан
помірної гіпоксії та вираженої гіперкапнії. З огляду на те, що технологія дихання
через "Ендогенік-01" передбачає збільшення тривалості вдиху і видиху через
звужений отвір патрубка, поступово зростають вентиляційні можливості легень
(через покращення функції дихальних м'язів), а також адаптації організму до
гіпоксії [13]. За умови обмеження постачання організму киснем і підвищення
ефективності легеневої вентиляції, збільшується альвеолярна мережа капілярів
легень та поліпшується дифузія газів через альвеолярно-капілярний бар’єр, що
сприяє зростанню оксигенації артеріальної крові [2,15]. Завдяки штучно
створеному додатковому опору повітря, під час дихання через апарат не лише
зростають функціональні можливості дихальних м’язів, але й рефлекторно
розширюються бронхи та поліпшується їх пропускна спроможність через
підвищення внутрібронхіального тиску. Крім того, наслідком застосування
методики ЕГД є збільшення кількості у крові еритроцитів, насичених 2,3дифосфогліцератом (2,3-ДФГ), який виступає в організмі гемоглобіновим
модулятором. З’єднуючись з гемоглобіном, 2,3-ДФГ сприяє підвищенню
дисоціації оксигемоглобіну, зменшуючи можливість виникнення в організмі
дефіциту кисню. Науковцями встановлено, що експрес-вплив ЕГД у комплексі з
дозованими фізичними навантаженнями проявляється зростанням функції
апарату зовнішнього дихання, що свідчить про посилення дихальних м’язів та
полегшення проходження повітря через бронхи середнього та малого калібру
внаслідок збільшення їх діаметру [3,9,14].
Не зважаючи на наявність серії робіт, які стосуються застосування
різноманітних моделей у фізичному вихованні різних груп населення,
насьогодні відсутні наукові відомості про можливість застосування
нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії в процесі занять з аквафітнесу. Тому
беручи до уваги досвід напрацювань попередніх дослідників, ми передбачили,
що комплексне застосування методики ЕГД й занять аквафітнесу з жінками 3749 років сприятиме підвищенню їх функціональної та фізичної підготовленості.
Мета роботи – за динамікою відновлення артеріального тиску і частоти
серцевих скорочень після дозованих навантажень у жінок 37-49 років
обґрунтувати доцільність застосування в заняттях з аквафітнесу методики
ендогенно-гіпоксичного дихання.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:
1.
Вивчався стан питання з теми дослідження.
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2.
Досліджувався вплив занять з аквафітнесу з використанням
нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на динаміку відновлення артеріального
тиску і частоти серцевих скорочень.
Методи та організація дослідження
педагогічне спостереження;
педагогічний експеримент;
педагогічне тестування функціональної підготовлоленості організму за
показниками пульсометрії, сфігмоманометрії;
методи математичної статистики.
Застосовані методи дослідження дозволили встановити ефективність
запропонованої програми з аквафітнесу на швидкість відновлення артеріального
тиску та частоти серцевих скорочень після дозованих фізичних навантажень.
Досліджувані виконували на велоергометрі "ВЭМ 02" два навантаження з
інтервалом 5 хвилин. Частота педалювання при першому і другому
навантаженнях становила 60 обертів за хвилину. Потужність роботи залежала
від маси тіла: при першому навантаженні вона вираховувалась із розрахунку 1
Вт на 1 кг маси тіла, а при другому – 1,5 Вт на 1 кг маси тіла. Одразу після
роботи і тричі по її завершенню (через 1,2 і 3 хвилини) здійснювався контроль за
частотою серцевих скорочень за допомогою монітора серцевого ритму SIGMA
SPORT PS4 та пульсотахографа BEURER PM70 і артеріальним тиском.
В експерименті брали участь жінки віком 37-49 років, які займались
аквафітнесом. Перед початком експерименту нами створено дві групи:
експериментальну (12 осіб) та контрольну (13 осіб). Тривалість кожного заняття
в обох групах становила 45 хвилин, а періодичність занять 3 рази на тиждень.
На відміну від контрольної групи, жінки експериментальної групи на кожному
тренувальному занятті перед початком розминки застосовували методику
«ЕГД», використовуючи апарат «Ендогенік-01» відповідно до так званих
«маршрутних карт» [15]. Дана методика передбачає ступінчасту адаптацію до
нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії протягом усього експерименту. Разом з
тим, жінки експериментальної групи по закінченню кожного заняття з
аквафітнесу виконували вправи на максимально можливу затримку дихання під
водою з уповільненим видихом в три підходи. Обстеження жінок здійснювалося
поетапно: до початку експерименту, а в подальшому через 8, 16 та 24 тижні.
Ефективність впливу занять з аквафітнесу без застосування і з
застосуванням методики ЕГД на динаміку відновлення артеріального тиску і
частоти серцевих скорочень оцінювалася шляхом порівняння середніх
арифметичних зв’язаних вибірок, а вірогідність відмінності між ними
визначалася за критеріями Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення. Як засвідчили результати
досліджень рівня функціональної підготовленості жінок обох груп за динамікою
відновлення ЧСС, до початку занять з аквафітнесу відновлення частоти
серцевих скорочень як при першому, так і при другому навантаженні не
відбулось.
Однак, через 8 тижнів від початку занять відновлення ЧСС у жінок
експериментальної групи після завершення роботи потужністю 1 Вт на 1 кг маси
тіла відбувалось швидше, ніж у представниць контрольної групи (табл. 1).
Відновлення частоти серцевих скорочень відносно даних, зареєстрованих до
початку виконання тренувальних навантажень, у жінок експериментальної
групи відбувалось на третій хвилині після припинення фізичної роботи через 8
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Група

тижнів, через 16 тижнів – на другій хвилині (див. табл.1), в той час, як у жінок
контрольної групи відновлення ЧСС на третій хвилині після припинення
фізичної роботи зареєстровано лише через 16 тижнів від початку занять (див.
табл. 1).
Прискорення відновлення частоти серцевих скорочень після завершення
роботи на велоергометрі потужністю 1,5 Вт на 1 кг маси тіла на різних етапах
обстеження (до початку експерименту, через 8, 16 та 24 тижні) не зафіксовано у
жінок обох груп.
Результати досліджень засвідчили, що дозовані фізичні навантаження на
велоергометрі викликали у всіх жінок підвищення систолічного тиску, причому,
ступінь зростання залежала від потужності роботи – з підвищенням потужності
в більшій мірі зростав систолічний тиск, в той час як діастолічний тиск як
правило знижувався. Слід відзначити, що з підвищенням потужності
навантаження зростала ймовірність зменшення діастолічного тиску (навіть до
виникнення «феномену нескінченного тону», який зникав через одну-дві
хвилини після припинення фізичної роботи), в окремих випадках відмічалось
його підвищення.
Таблиця 1
Вплив занять з аквафітнесу із застосуванням і без застосування
нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на відновлення частоти серцевих
скорочень у жінок 37-49 років (контрольна група n=13, експериментальна
група n=12)

КГ
ЕГ

КГ
ЕГ

КГ
ЕГ

КГ
ЕГ

Потужність
роботи
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1
1Вт.кг-1
1,5Вт.кг-1

Частота серцевих скорочень, x ± S
після навантаження
До
навантаження
одразу
через 1 хв
через 2 хв
До початку формувального експерименту
80,31±1,21
122,92±1,30* 104,54±2,33*
86,31±1,30*
-"164,00±1,56* 113,00±4,24*
94,15±2,94*
*
*
82,58±1,48
116,75±4,16
105,33±2,03
91,92±2,59*
-"158,00±3,05* 116,50±2,31*
101,50±1,48*
Через 8 тижнів від початку формувального експерименту
77,85±1,12
112,54±2,85*
91,31±1,90*
82,31±1,04*
-"155,15±2,59* 108,38±3,72*
94,15±2,94*
78,92±1,48
113,17±3,05* 103,75±2,22*
87,83 ±2,77*
*
*
-"148,92±3,14
113,83±2,13
99,33±1,20*
Через 16 тижнів від початку формувального експерименту
77,62±0,69
110,77±3,03*
86,69±1,99*
81,00±1,04*
*
*
-"151,31±2,94
105,23±3,63
92,92±3,03*
75,92±1,11
105,33±2,68*
89,25±2,96*
82,42±2,87
*
*
-"142,58±3,05
111,58±1,94
98,50±1,02*
Через 24 тижні від початку формувального експерименту
76,15±0,69
109,77±2,94*
79,69±0,78*
78,62±0,86*
-"150,31±2,77* 102,85±3,54*
91,38±3,11*
*
*
75,08±1,02
103,92±2,59
85,17±3,42
82,08±3,14
-"138,75±3,33* 110,42±1,94*
97,42±1,11*

Примітка. Вірогідна відмінність значень відносно величини,
зареєстрованої до навантаження: * – р<0,05.
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через 3 хв
83,69±0,95*
89,85±2,07*
87,42±1,48*
95,75±1,39*
81,38±1,04*
87,54±2,25*
82,83±1,48
93,17±1,76*
79,00±0,95
85,62±2,16*
79,17±1,57
92,42±1,66*
77,38±0,78
83,08±2,25*
76,83±1,20
91,17±1,76*
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Як показали результати констатувального експерименту, відновлення
систолічного тиску у жінок експериментальної та контрольної груп після
фізичних навантажень на велоергометрі потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла
відбулось на другій хвилині, а потужністю 1,5 Вт на 1 кг маси тіла – на третій
хвилині після припинення роботи (табл. 3,4).
Діастолічний тиск до початку формувального експерименту після роботи
потужністю 1 Вт на 1 кг маси тіла у жінок контрольної та експериментальної
груп вірогідно не відрізнявся від вихідного рівня. Після виконання роботи
потужністю 1,5 Вт на 1 кг маси тіла відновлення діастолічного тиску у
представниць обох груп відбувалось на другій хвилині після припинення роботи
(див. табл. 2).
Прискорення відновлення систолічного тиску під впливом тренувальних
занять без застосування і з застосуванням методики ЕГД (через 8, 16 та 24
тижнів) у жінок обох груп при навантаженнях на велоергометрі потужністю
1 Вт на 1 кг маси тіла та 1,5 Вт на 1 кг маси тіла не відбулось (див. табл. 2).
Таблиця 2
Вплив занять з аквафітнесу із застосуванням і без застосування
нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на відновлення артеріального тиску
у жінок 37-49 років (контрольна група n=13, експериментальна група n=12)
Група

Артеріальний тиск (
Потужність
роботи

1 Вт·кг-1
КГ

до
навантаження
107,46±3,28
66,00±2,16

1,5 Вт·кг-1
1 Вт·кг-1

110,17±3,14
73,92±2,31

1,5 Вт·кг-1

- "-

1 Вт·кг-1

103,62±3,03
64,46±1,73

ЕГ

КГ
1,5 Вт·кг-1
1 Вт·кг-1

108,83±2,87
72,17±2,22

1,5 Вт·кг-1

- "-

1 Вт·кг-1

100,38±3,03
65,77±1,73

ЕГ

КГ
1,5 Вт·кг-1
1 Вт·кг-1

107,08±2,77
70,00±1,85

1,5 Вт·кг-1

- "-

ЕГ

) в мм рт.ст., x ± S

після навантаження
одразу
через 1 хв
через 2 хв
до початку занять
134,85±4,75* 121,54±3,03*
112,46±2,59
55,38±5,19
61,92±3,89
67,08±2,59
*
*
153,46±3,89
138,08±4,75
127,62±4,58*
47,69±7,78*
51,92±6,05*
66,54±3,46
*
131,83±4,72
122,33±3,7*
112,67±3,33
69,58±4,16
71,00±3,88
75,00±2,77
151,67±5,64* 141,83±5,09* 133,58±5,55*
53,33±8,79*
58,33±6,47*
69,50±4,62
через 8 тижнів
131,54±4,32* 118,85±2,59*
107,92±3,20
54,23±4,75
56,77±3,89
64,85±3,03
145,38±6,05* 135,00±4,75* 121,92±6,22*
47,15±7,35*
52,08±5,36*
67,77±3,03
130,42±4,81* 117,83±2,77*
111,67±2,13
66,67±4,16
69,67±3,24
72,33±2,77
149,17±5,27* 137,58±5,55* 131,92±6,29*
51,00±8,32*
56,25±6,47*
69,58±4,62
через 16 тижнів
125,38±3,46* 115,31±3,46*
107,69±4,32
56,54±3,89
61,69±2,33
66,23±2,16
*
*
138,85±4,32
131,54±4,32
118,08±4,75*
60,23±4,32
64,08±3,03
66,46±3,03
*
*
126,25±4,16
119,17±4,62
113,33±5,55
66,08±2,31
68,75±2,03
71,50±2,31
149,83±5,55* 137,08±5,55* 128,17±6,47*
63,75±4,62
65,67±4,62
67,33±4,44
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через 3 хв
109,15±3,03
67,54±2,59
115,08±5,19
67,77±2,59
110,92±3,33
76,00±2,77
123,92±5,55
70,83±4,62
105,54±3,46
64,15±3,03
111,00±5,19
65,15±2,16
108,92±2,68
73,17±2,77
120,33±4,62
70,67±3,7
106,54±3,46
66,54±2,16
108,62±4,75
66,31±2,16
112,08±5,55
71,25±2,31
119,17±5,09
69,00±3,98
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1 Вт·кг-1
КГ

102,46±3,28
65,31±2,16

1,5 Вт·кг-1
1 Вт·кг-1

109,92±2,87
72,83±2,22

1,5 Вт·кг-1

- "-

ЕГ

через 24 тижні
124,31±2,59* 113,08±3,03*
56,31±3,63
58,31±2,42
142,62±4,84* 127,62±4,49*
54,46±4,49
56,00±3,80
126,58±2,96* 121,00±3,98*
65,42±2,68
68,33±1,85
148,92±4,62* 133,17±5,55*
65,25±2,77
67,33±2,77

106,77±3,46
63,62±1,73
117,08±7,35*
64,46±2,85
113,08±4,81
70,50±1,85
124,58±7,40*
68,25±2,40

106,31±3,89
65,38±1,30
107,54±3,89
65,38±2,42
111,33±5,09
72,00±2,03
117,58±7,21
71,50±1,94

Примітка. Вірогідна відмінність значень відносно величини,
зареєстрованої до початку формувального експерименту: * - Р < 0,05
Проте, через 16 тижнів занять після виконання роботи потужністю 1,5 Вт
на 1 кг маси тіла у представниць контрольної та експериментальної груп
показники діастолічного тиску вірогідно не відрізнялись від вихідного рівня
(див. табл. 2).
Висновок. Результати проведених досліджень засвідчили, що оздоровчі
заняття з аквафітнесу без використання і з використанням методики ендогенногіпоксичного дихання підвищують швидкість відновлення артеріального тиску
та частоти серцевих скорочень після дозованих фізичних навантажень, що
свідчить про покращення рівня функціональної підготовленості жінок 37-49
років.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть
спрямовані на вивчення впливу занять з аквафітнесу з використанням методики
ЕГД на функціональну та фізичну підготовленість жінок 37-49 років.
1.
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8.
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АНОТАЦІЇ

ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У
ЖІНОК 37-49 РОКІВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ ЗАНЯТЬ З
АКВАФІТНЕСУ І МЕТОДИКИ ЕНДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ
Світлана Сальникова, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Стаття присвячена дослідженню впливу занять з аквафітнесу, в яких застосовувалась
методика ендогенно-гіпоксичного дихання, на швидкість відновлення артеріального тиску і
частоти серцевих скорочень після дозованої роботи на велоергометрі у жінок 37-49 років.
Встановлено, що застосування в заняттях з аквафітнесу методики ендогенно-гіпоксичного
дихання сприяє підвищенню функціональних можливостей організму, що проявляється
прискоренням відновлення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень після
навантажень в аеробному режимі енергозабезпечення.
Ключові слова: ендогенно-гіпоксичне дихання, аквафітнес, артеріальний тиск, частота
серцевих скорочень, відновлення.
ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 37-49 ЛЕТ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАНЯТИЙ ПО АКВАФИТНЕСУ И ЭНДОГЕННО-ГИПОКСИЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ
Светлана Сальникова, Юрий Фурман
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила
Коцюбинского.
Работа посвящена исследованию влияния занятий по аквафитнесу, в которых
использовалась методика эндогенно - гипоксического дыхания, на скорость восстановления
артериального давления и частоты сердечных сокращений после дозированной работы на
велоэргометре у женщин 37-49 лет. Установлено, что применение в занятиях по аквафитнесу
методики эндогенно-гипоксического дыхания способствует повышению функциональных
возможностей организма, что проявляется ускорением восстановления артериального
давления и частоты сердечных сокращений после нагрузок в аэробном режиме
энергообеспечения.
Ключевые слова: эндогенно - гипоксическое дыхание, аквафитнес, артериальное
давление, частота сердечных сокращений, восстановление.
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CARDIOVASCULAR SYSTEM FUNCTION DYNAMICS OF 37-49 YEAR OLD
WOMEN IN A COMPLEX APPLICATION OF AQUA FITNESS EXERCISES AND THE
METHOD OF ENDOGENIC HYPOXIC BREATHING
Svitlana Salnikova, Yuriy Furman
Vinnytsia state pedagogical university named after Mikhaylo Kotsyubynskyi.
The article deals with the research of influence of the endogenic hypoxic breathing method
applied during aqua-fitness exercises upon the arterial pressure restoration rate and cardiac rhythm of
women aged 37-49 after bicycle ergometer graduated physical exercises. It is determined that the
method of endogenic hypoxic breathing applied during aqua-fitness exercises facilitates body’s
functional capabilities which declares itself in arterial pressure and cardiac rhythm restoration
acceleration after physical exercise in anaerobic energy-supply regime.
Key words: endogenic hypoxic breathing, aqua-fitness, arterial pressure, cardiac rhythm,
recovery.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ВАРІАНТ АУТОГЕННОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СТАНУ СТУДЕНТА
Анатолій Сеймук, Валерій Хаджинов, Віктор Чибісов
Національна металургійна академія України
Дніпродзержинський коледж фізичного виховання
Постановка проблеми. Студентська молодь – це еліта нашого суспільства.
Від рівня її здоров’я, інтелектуальних здібностей та професійної майстерності
залежить розвиток нашої країни в науковому, економічному, соціальному,
культурному, оборонному та інших напрямках діяльності. Однак в останнє
десятиріччя виявлено погіршення стану здоров’я студентів 1, 2, 3 , що
підтверджують і наші дослідження 4, 5 . Це має тісний зв'язок із соціальноекономічними й екологічними умовами, погіршенням якості життя і стану
здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку, незадовільною мотивацією до
систематичного використання фізичних вправ тощо. В таких умовах
актуальною проблемою є розробка, впровадження і усвідомлене використання в
навчальному процесі (особливо в період напруженої розумової діяльності) та
відпочинку сучасних студентів рекреаційно-профілактичних та фізкультурнооздоровчих заходів.
Як показали численні дослідження для рішення такої проблеми необхідно
ефективно використовувати модифіковані варіанти аутогенного тренування
(АТ). Слід зазначити, що в процесі модифікації АТ не завжди ураховуються
вплив навчального процесу на організм студентів, їх захворюваність, загальні
підходи до підготовки та використання частіше за все відновлювального
варіанту самонавіюваного відпочинку. Одним із методів рішення вказаних
завдань може бути відновлювальний варіант аутогенного регулювання стану
(АРС) – модифікація аутогенного тренування.
Мета дослідження – розроблення схеми відновлювального варіанту АРС,
який студент з урахуванням свого стану може використовувати в період і після
напруженої розумової діяльності.
Завдання дослідження – розробити загальні підходи до методики
навчання диференційним варіантам АРС та визначити напрямки їх застосування
студентами.
Дослідження проведено згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.1 «Вдосконалення програмнонормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер
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держреєстрації 0111U001733), 3.10 «Теоретико-методичні основи формування
здорового способу життя школярів та молоді» (номер держреєстрації
0111U001736).
Методи дослідження.
- теоретичний аналіз та узагальнення літературних свідчень;
- облік захворювань та скарг на стан здоров’я студентів;
- комплекс педагогічних, соціологічних та медичних методів;
- математичної статистики.
Контроль функціонального стану студентів проводився в процесі семестру,
складання екзаменів, перед початком та після аутогенного регулювання стану.
Результати дослідження. Ураховуючи результати раніше проведеного
дослідження, слід звернути увагу і на стрес-фактори, які несприятливо діють на
організм студентів: нераціональні харчування та режим дня і відпочинку,
самолікування, відсутність занять з фізичного виховання у студентів старших
курсів, що помітно знижує їх рухову активність та ін. 5 . Також необхідно
вказати на вагомі зміни, які відбуваються в організмі студентів та значний вплив
екзаменаційних стрес-факторів на їх функціональний стан і здоров’я. Перед усім
виразні зміни виявлені в органах кровообігу та центральній нервовій системі,
що погіршує діяльність вищих психічних функцій та розумову працездатність
4 . Як наслідок, виявлені зміни залишаються і після екзаменаційної сесії, що
негативно впливає на адаптаційні можливості організму та стан здоров’я
студентів.
Отримання позитивного результату під час використання АРС можливо
тільки після навчання. Впевненість студента в ефективності та необхідності
застосування АРС у своїй життєдіяльності, особливо в період напруженої
розумової діяльності, формувалася за допомогою аналізу захворювань, даних
лікарсько-педагогічного контролю та самоконтролю стану до, у період та після
самонавіюваного відпочинку, а також результатів численних експериментів з
використанням педагогічних, психофізіологічних, психологічних, соціологічних
та медичних методів. Отримані результати дослідження стану студентів
реєструвались до та після активного відпочинку у спеціально відведеній графі
схеми самозвіту.
На основі досвіду та аналізу результатів багаторічної науково-практичної
діяльності, літературних свідчень та 500 схем самозвіту, отриманих у людей
розумової праці і студентів, рекомендуємо проводити процес навчання АРС
поетапно. На кожному етапі навчання студентів керівник складає план занять та
визначає на основі результатів досліджень необхідні завдання. Обов’язковими
умовами в процесі навчання є виконання домашніх завдань та проведення за
допомогою вказаних методів контролю і самоконтролю стану. Отримані дані
слід відмічати у схемі самозвіту. Як показали результати дослідження для
ефективної активізації чи тонізації необхідно виконувати в заключній частині
АРС комплекс фізичних вправ.
Загальні підходи до модифікації диференційних варіантів та навчання АРС
студентів формувались з урахуванням:
стану здоров’я;
індивідуальних особливостей;
функціонального стану;
специфіки розумової діяльності;
296

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
впливу діяльності на організм;
навчального та тренувального процесу й роботи, яка виконується у
вільний час та у вихідні дні;
нервово-психічного та фізичного навантаження;
демографічних даних;
колективу студентів і викладачів, рідних та оточуючих, з якими
вони спілкуються.
Після проведеного навчання студенти використовували відновлювальний
варіант АРС і фізичні вправи (ФВ) за такою схемою:
Схема
комплексного застосування АРС і ФВ у процесі напруженої розумової
діяльності студента
Підготовча частина: самоконтроль, зручна поза, заспокійливе дихання.
Основна частина: формули відчуття розслаблення і тепла в м’язах
правої та лівої рук, ніг, тулуба, шиї, обличчя; формули регуляції дихання,
відчуття розслабленості та тепла в усіх м’язах, заспокоєння; формули
відчуття тепла в лівій руці, шиї, легкого тепла за грудиною, відпочинку;
відпочинок; формули «виходу» із фазового стану. Комплекс фізичних вправ.
Заключна частина: спеціальна фізична вправа на координацію рухів і
увагу, контроль за ефективністю заняття.
Особливу увагу під час АРС студенти звертали на зони підвищеного
напруження в м’язах шиї, тулуба, прохолоду в ділянці чола, регуляцію дихання,
активізацію.
Після АРС у спеціально підготовлених місцях студенти систематично
виконували у вільний від навчання або в регламентований час комплекс ФВ за
такою схемою:
I вправа – потягування (2–3 рази);
II вправа – для м’язів тулуба і рук (3–5 разів);
III вправа – загальної дії (4–5 разів);
IV вправа – для м’язів тулуба і рук з більшою амплітудою (3–5 разів);
V вправа – на координацію рухів та увагу (4–5 разів).
Фізичні вправи рекомендуємо виконувати в повільному та середньому
темпі.
Систематичне використання активного відпочинку в період напруженої
розумової діяльності дало можливість студентам зняти нервово-емоційну
напруженість та стомлення, прискорити відновлення функціонального стану,
що позитивно впливало на працездатність та самопочуття 5 .
Різні варіанти АРС рекомендуємо використовувати студентами:
для профілактики захворювань;
запобігання та в разі потреби усунення небажаних або
несприятливих станів і реакцій організму;
прискорення відновлення організму, особливо в період і після
модульного тижня й екзаменаційної сесії та іншої напруженої розумової
діяльності;
усунення чи зменшення ступеня стомлення та підтримання на
необхідному рівні працездатності;
покращення процесу навчання в період навчального року, під час
практики та проходження курсів і семінарів;
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підготовки та активізації організму до і в процесі напруженої
розумової діяльності;
удосконалення процесу самовиховання, формування позитивних
настанов та підвищення впевненості;
регуляції нервово-емоційного стану в критичних ситуаціях;
адаптування організму до незнайомого місця.
Висновок. Використання АРС з фізичними вправами ефективно діє на
організм студента: усуває нервово-емоційну напруженість і стомленості,
покращує самопочуття, позитивно впливає на відновлення працездатності та
стан здоров’я.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження пов’язані з
вивченням впливу різних варіантів самонавіюваного відпочинку на організм
студентів та працівників напруженої розумової діяльності.
1.

2.

3.

4.

5.
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АНОТАЦІЇ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ВАРІАНТ АУТОГЕННОГО РЕГУЛЮВАННЯСТАНУ
СТУДЕНТА
Анатолій Сеймук, Валерій Хаджинов, Віктор Чибісов
Національна металургійна академія України
Дніпродзержинський коледж фізичного виховання
З урахуванням навчального процесу та стану організму вказані загальні підходи до
модифікації аутогенного тренування та навчання необхідним варіантам аутогенного
регулювання стану (АРС) студента. Також викладені напрямки де можуть використовуватися
різні варіанти та схема відновлювального варіанту АРС з комплексом фізичних вправ.
Ключові слова: студент, фізичні вправи, стан здоров’я, стрес-фактори, аутогенне
регулювання стану.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ АУТОГЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТА
Анатолий Сеймук, Валерий Хаджинов, Виктор Чибисов
Национальная металлургическая академия Украины
Днепродзержинский колледж физического воспитания
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С учетом учебного процесса и состояния организма изложены общие подходы к
модификации аутогенной тренировки и обучению необходимым вариантам аутогенного
регулирования состояния (АРС) студента. Также указаны направления применения различных
вариантов и схема восстановительного варианта АРС с комплексом физических упражнений.
Ключевые слова: студент, физические упражнения, состояние здоровья, стрессфакторы, аутогенное регулирование состояния.
RECOVERING ALTERNATIVE OF AUTOGENOUS REGULATION OF THE
STUDENT’S STATE
Anatoliy Sejmuk, Valeriy Khadzhinov, Viktor Chybisov
National Metallurgical Academy of Ukraine
Dniprodzherzhinsky Colleage of Physical Education
Taking into account the educational process and the health state, the present paper shows the
general approaches to the modification of student’s Autogenous regulation (hereinafter referred as
AR). The applications of various alternatives and schemes of the recovered AR with the complex of
physical exercises are also given.
Key words: Student, Scheme, the State of Health, Alternative, Autogenous Regulation

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА СВІЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ТА
ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Сергій Сичов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
Постановка проблеми. Державотворчі процеси, що відбуваються в
Україні на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, вимагають
від вищих навчальних закладів забезпечити реалізацію найголовніших
соціально-психологічних потреб особистості – потреби в освіті,
самоствердженні та самореалізації. Успішність цього процесу значною мірою
визначається тим, як буде сформована відповідальність студентської молоді за
свій фізичний стан. Відповідальність у разі сформованості, стає визначальним
регулятором пізнавальної, предметно-перетворювальної діяльності й поведінки
юнаків і дівчат студентського віку.
Зазначимо, що у реальному процесі чітко виявляються протиріччя між
потребою сучасних студентів у виявленні відповідальності за свій фізичний стан
і недостатньою її сформованістю. Це пояснюється багатьма причинами.
По-перше, зниженням загального здоров’я студентської молоді, так
узагальнені результати медичних оглядів і дані соціологічних опитувань
показують, що більше 80% випускників вищих навчальних закладів мають
істотні відхилення в стані здоров’я і сьогодні не в змозі з повною віддачею
працювати в умовах ринкових відносин [5, 6].
По-друге, різким зниженням інтересу студентів у вищих навчальних
закладах до занять фізичним вихованням. Фактично до 70% студентів, особливо
старших курсів, ігнорують їх під різними приводами, що суттєво впливає на
формування відповідальності студентів за свій фізичний стан.
По-третє, доводиться констатувати, що це не чітко є структурована
особистісна якість, яка б дозволила викладачам удосконалювати шляхи
формування у студентської молоді відповідальність за свій фізичний стан.
Отже, проблема формування відповідальності студентів за свій фізичний
стан є актуальною і потребує ретельного дослідження.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання формування
відповідальності, як особистісної якості молодої людини, отримали висвітлення
в роботах І.Д.Беха, М.В.Савчина, М.І.Сметанського.
Різноманітні підходи до вирішення проблеми здоров’я,
фізичної
підготовки і фізичної досконалості, покращення фізичного стану молоді
займались науковці Е.С.Вільчковський, Г.В.Ложкін, О.С.Куц, Т.Ю.Круцевич,
Б.М.Шиян, В.С.Язловецький, які вважали одним із перспективних напрямів
вирішення цієї проблеми формування відповідальності молодої людини за свій
фізичний стан.
Тема дослідження є складовою науково-дослідної роботи лабораторії
фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, дослідження
виконано в рамках наукової теми: «Організаційно-методичні основи фізичного
виховання студентів у вищих навчальних закладах», державний реєстраційний
номер 0107U000271, що здійснювалась на кафедрі фізичної реабілітації
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут».
Формування цілей роботи полягає у визначенні структурних компонентів
відповідальності студентів за свій фізичний стан та можливості її
вдосконалення.
В дослідженні було використано такі методи: вивчення наукової
літератури з дослідження різних аспектів відповідальності студентської молоді,
анкетування, тестування, аналіз отриманих результатів.
Об’єктом дослідження були студентки І-ІV курсів денного навчання
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут».
Результати дослідження.
В умовах сьогодення виникає гостра потреба в утвердженні інтегральних
якостей студентської молоді, серед яких генералізуючою виступає
відповідальність. Загалом, відповідальність студентів ми розуміли як
особистісну якість, що дозволяла їм добровільно і свідомо брати на себе
навчальні, суспільні зобов’язання, передбачати наслідки власних дій і
дотримуватися їх виконання. Природно, що у такий спосіб розвивається
здатність до програмування і перспективи своїх дій, коли студенти, плануючи
навчальні і громадські дії, починають усвідомлювати наслідки недалекого
майбутнього. Тобто йдеться про формування самозобов’язань студентської
молоді та інтернальності їх виконання і самоконтролю.
Розробляючи структуру відповідальності студентської молоді за свій
фізичний стан необхідно було враховувати культурологічний, особистісний,
діяльнісний і сінергетичний підходи. Врахування синергетичного підходу є
надто важливим, оскільки тут враховується складність відповідальності, як
особистісного новоутворення, а також циклічність і неперервність самого
процесу формування.
У структурі відповідальності студентської манери ми виділили
орієнтаційно-ціннісний, мотиваційний, когнітивний, практичний і особистісний
компоненти. Суттєво, що у реальному педагогічному процесі ці компоненти
формуються цілісно у чіткій системі виховної діяльності. Проте у педагогічній
практиці, стосовно формування відповідальності студента за свій фізичний стан,
відсутня розробленість системи виховної діяльності. Причини цього зумовлені
матеріальними чинниками та ще у неповністю довершеній системі виховних
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технологій, зорієнтованих не лише на фізичний розвиток студентів, а й на
конкретну особистість. Відомо, що є свої особливості у формуванні
відповідальності за свої вчинки, дії, поведінку, фізичний стан, тощо. Це
вказувало на те, що студенти різних курсів здійснювали прояви відповідальності
за свій фізичний стан в процесі навчальної діяльності по різному. Так,
відповідальність студентів перших курсів виявлялись як почуття обов’язку. На
даному етапі студенти ще не виявляли у повній мірі відповідальність за свій
фізичний стан, тому на заняттях з фізичного виховання ми застосовували
інформаційні бесіди, тренінги, методики здоров’язбережувальних технологій та
інше. На другому курсі студенти почали у певній мірі виявляти індивідуальну
відповідальність за свій фізичний стан, оскільки вже чітко встановлений зв’язок
між власними діями і їх наслідками. Це дозволимо на заняттях з фізичного
виховання виділити саме ті види діяльності, які сприяли працьовитості,
допитливості, потреби у самоствердженні. Така організація навчальних занять
мала на меті поєднуватися із сучасними технологіями пізнання себе як
особистості. У такий спосіб оцінка та самооцінка студентів мала тенденцію
наближення до адекватності, що й забезпечувало виявлення основних атрибутів
їх відповідальності за свій фізичний стан. Студенти старших курсів вже мають
гостру потребу у самоствердженні і професійному самовизначенні. Саме це
об’єктивно сприяє зміцненню персональної відповідальності студентської
молоді за свій фізичний стан та усвідомленні професійних намірів. Цьому
сприяли позаурочна діяльність у спортивних секціях, клубах за інтересами,
волонтерською діяльністю тощо. У такий спосіб оцінка і самооцінка фізичного
стану студентів тяжіє до адекватної. Виявляється пряма залежність: чим
активніше включаються юнаки і дівчата у навчальну, позаурочну, спортивну,
волонтерську та іншу діяльності, тим повніше виявляється їхня персональна
відповідальність за наслідки власних дій.
Загалом у студентів старших курсів виявляється тенденція утвердження
відповідальності за свій фізичний стан, оскільки професійні наміри студентів
будуть ґрунтовнішими і більш осмисленими, що у свою чергу, зміцнюватиме
їхню відповідальність.
В ролі необхідного механізму формування відповідальності студентів за
свій фізичний стан виступають такі якості, як оцінка, самоставлення,
саморозвиток, самовиховання, самоспостереження, самоаналіз. Розглядаючи
складові якості оцінки студентів за свій фізичний стан, ми спиралися на
філософські розуміння оцінки як вираження суб’єктивного ставлення до
цінностей і яке має впливове значення для життя і діяльності особистості.
Оцінка мала провідне значення для максимальної реалізації потенційних
можливостей студентів і була важливим чинником і показником формування
відповідальності їх за свій фізичний стан.
Самоставлення студентів ми розглядали як ставлення особистості до самої
себе. Необхідно було, щоб студенти чітко розуміли мету, уявляли процес в
цілому і окремі його етапи, вміли всю свою волю, почуття, думки
сконцентрувати на досягненні мети і виконанні поставлених завдань
формування відповідальності за свій фізичний стан.
Важливим компонентом самоставлення студентів
до формування
відповідальності за свій фізичний стан є адекватна самооцінка. Сформульована
самооцінка особистості це перший крок вгору по східцям саморозвитку,
самовихованню особистості. Від самооцінки свого фізичного стану в значній
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мірі залежить само ставлення. Як студент сам себе оцінює, оцінює свій
фізичний стан, так у нього і сформується самоставлення, а потім і
відповідальність.
Наступним етапом формування відповідальності студентів за свій фізичний
стан є самоспостереження, яке полягало в самоконтролі за фізичним розвитком,
гігієною, режимом, поведінкою, вчинками, діяльністю, а також своїми
переживаннями. Самоспостереження важлива психологічна властивість
студента, що виявлялась в здатності самостійно стежити за власними діями,
вчинками, співставляти їх з вимогами певних норм, правил а також управляти
собою, наказувати собі, володіти собою, примушувати себе робити те, що треба.
Розглядаючи складові елементи формування відповідальності студентів за
свій фізичний стан поряд із самоспостереженням і самоконтролем ми визначили
ще й самоаналіз. Самоаналіз полягає в умінні студента бачити себе в процесі дії
– навчанні, праці, тренуванні, дозвіллі, спілкуванні, де студент не просто
констатує свій стан, поведінку, а якось до цього обов’язково ставиться:
засуджує, любується собою, соромиться, байдужий тощо. Такий самоаналіз
підштовхував студентів до більш відповідальнішої і справедливої оцінки самого
себе.
В результаті вдосконалення виховних механізмів формування
відповідальності студентів за свій фізичний стан відповідальність стає, тим
самим визначальним атрибутом самоствердження та самореалізації у
подальшому житті студентської молоді.
Висновки. Отже, в результаті достатньої сформованості відповідальності,
завдяки
рефлексії,
показниками
відстеження
шляхів
формування
відповідальності студентів за свій фізичний стан є:
− спроможність студентів задіювати компенсаторні можливості організму,
активізувати наявні фізіологічні резерви для вирішення проблем власного
саморозвитку, життєвої компетенції;
− усвідомлення системи пріоритетів життєвих цінностей, культивування
гуманістично спрямованих ціннісних орієнтацій з дотриманням здорового
способу життя;
− міра відповідального ставлення особистості до здорової життєдіяльності,
здатність до саморегуляції життєвого процесу і власного саморозвитку в цілому;
− набуття необхідного досвіду здоров’язбережувальних технологій,
навичок самостійних занять фізичними вправами, оволодіння засобами
самоконтролю, розвиненість механізмів регуляції вольової поведінки;
− наявність певних адаптаційних навичок, розвиненість комунікативної та
емоційно-вольової сфери у життєвому просторі особистості;
− здатність до оптимістичного сприйняття життя та орієнтації на успіх;
− вміння будувати життя за своїм власним проектом;
− компетентність у побудові свого життєвого шляху, відповідальність за
власну долю, фізичний стан та вчинки.
1.
2.
3.
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АНОТАЦІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА СВІЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЇЇ
ФОРМУВАННЯ
Сергій Сичов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
У статті розкриваються шляхи формування у студентської молоді відповідальності за
свій фізичний стан. Визначені структурні компоненти відповідальності студентів за свій
фізичний стан та можливості його удосконалення.
Ключові слова: відповідальність, студенти, формування, фізичний стан.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ЗА СВОЁ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПУТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.
Сергей Сычев
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт»
В статье раскрываются пути формирования у студенческой молодежи ответственности
за своё физическое состояние. Определенны структурные компоненты ответственности
студентов за свое физическое состояние и возможности его усовершенствования.
Ключевые слова: ответственность, студенты, формирование, физическое состояние.
STUDENTS RESPONSIBILITY FOR THEIR PHYSICAL CONDITION AND THE
WAY OF ITS FORMATION
Sergey Sychov
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
The article describes the way of young students formation responsibility for their own physical
condition. Defined structural components responsibility of students for their physical condition and
the possibility of improvement.
Key words: responsibility, students, formation, physical condition.

РЕАЛІЗАЦІЯ «ШКОЛИ М’ЯЧА» ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ МІНІ-БАСКЕТБОЛУ В
ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТТЯХ.
Сергій Трачук, Олена Давиденко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Модернізація шкільної освіти передбачає
реалізацію принципу варіативності програм з фізичного виховання,
використання в фізичному вихованні інноваційних технологій в рамках
загальноосвітньої школи, що дає можливість виявити невикористані резерви
організму для укріплення здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення
розумової і фізичної активності дітей [5, 8].
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Перебудова освітнього процесу в школі потребує пошуку нових форм і
методів фізичного виховання учнів, зокрема молодшого шкільного віку, в
інтересах більш ефективного формування знань, навичок і вмінь самостійно
організовувати фізкультурно-оздоровчу та рекреаційну діяльність. За час
навчання у початкової школи у дитини формуються основні життєво-необхідні
рухові дії [6, 9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Програма «Фізична культура»
для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р. У цій програмі навчальний
матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами» (школа культури
рухів, школа пересувань, школа м’яча, школа стрибків, школа активного
відпочинку (рекреації), школа розвитку фізичних здібностей, школа постави), до
яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності. Типовими
навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення
предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено: у 2-4
класах - 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від
29.11.2005 № 682) [8, 10].
Однак для забезпечення оптимального рівня рухової активності школярам
необхідні додаткові організовані заняття фізичними вправами. У системі
фізичного виховання школярів одним з таких видів додаткових занять
фізичними вправами є позакласна робота з фізичної культури [8].
У пошуках інноваційних підходів до організації занять фізичними
вправами з дітьми та підлітками особливе значення і привабливість має ігрова
діяльність [3, 9].
Використання засобів міні-баскетболу в організованих формах занять
фізичними вправами для комплексного розвитку рухових здібностей , зміцнення
і збереження здоров’я учнів початкової школи в спеціальної літературі
представлено фрагментарно [1, 4, 7]. Тому, досліджування за даною тематикою
є актуальним.
Робота виконана в рамках «Зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.» Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту за напрямом «Теоретико-методологічні основи
фізичного виховання та спорту для всіх» відповідно до теми 3.1
«Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання в
навчальних закладах» (№ державної реєстрації 0111U001733).
Мета – визначити вплив інваріатиної складової «Школи м’яча» програми
«Фізична культура для учнів 1-4 класів» з використанням засобів мінібаскетболу на фізичну підготовленість молодших школярів в процесі
позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і дані наукової літератури;
педагогічні методи (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент),
методи математичної статистики.
Результати досліджень. Дослідження проводили на базі загальноосвітньої
школи № 130 м. Києва. У дослідженнях на різних етапах, брали участь 27
школярів 4 класів , серед них 15 хлопчиків і 12 дівчаток, які належать до
основної медичної груп за результатами медичного огляду на початку
навчального року.
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Оцінку фізичної підготовленості здійснювали в продовж чотирьох місяців
навчального року, оскільки за твердженнями спеціалістів [2, 5], вона є одним із
визначальних чинників, які характеризують фізичний стан дітей шкільного віку.
Середньостатистичні показники фізичної підготовленості хлопчиків
молодшого шкільного віку, які відвідували секцію міні-баскетболу в продовж
чотирьох місяців навчального року представлені в таблиці 1.
Достовірно покращилися результати (на 21 %) в тесті піднімання тулуба із
положення лежачи протягом 30 с, разів (p < 0,05). В тесті «метання малого
м’яча “із-за голови через плече” на дальність» достовірних відмінностей не
спостерігалося (p > 0,05).
Особливе місце в розвитку рухових якостей в молодшому шкільному віці
займають швидкісно-силові якості, високий рівень розвитку яких має велике
значення як в оволодінні життєво необхідними руховими навичками, так і в
розвитку рухових якостей, крім того, від них залежить прояв всіх інших
фізичних якостей.
Таблиця 1.
Динаміка середньостатистичних показників фізичної підготовленості
хлопців молодшого шкільного віку, n=15
Показники фізичної підготовленості

Термін

Значення показників

2
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку

3
12,1
15,3*
11,3
13,4*
3,5
3,6
3,1
4,7*
13,6
12,7*
6,9
6,4
970,8
1117,0*
107,6
117,7*
65,7
69,1*
1,5

S
4
1,4
2,1
1,8
1,9
0,6
0,5
1,2
1,1
0,4
0,2
0,3
0,2
63,3
60,3
3,2
5,8
15,0
8,7
0,9

після 4 місяців

2,3*

0,9

0,3

на початку
після 4 місяців

13,4
13,5

2,7
1,9

0,9
0,6

x
1
Піднімання тулуба із положення лежачи
протягом 30 с, разів
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи,
разів
Нахил тулуба із положення сидячи, см
Підтягування у висі – хлопці, разів
“Човниковий біг” 449 м, с
Біг 30 м, с
Чергування ходьби та бігу до 1200 м, м
Стрибок у довжину з місця, см
Стрибки через скакалку на двох ногах за 1 хв.,
разів
Метання малого м’яча “з-за голови через
плече” в горизонтальну ціль (ширина 1,5 м) з
відстані 8 м, кількість попадань.
Метання малого м’яча “із-за голови через
плече ” на дальність, м

m
5
0,5
0,7
0,6
0,6
0,2
0,2
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
21,1
20,1
1,1
1,9
5,0
2,9
0,3

Примітка. *– достовірні відмінності в результатах тестів на початку
занять і після чотирьох місяців занять.
Швидкісно-силові якості оцінювалися за результатами стрибка в довжину з
місця, де відмічається достовірне покращення показника на 9 % (p < 0,05);
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У тестах згинання та розгинання рук в упорі лежачи, підтягування у висі,
що характеризують силу рук і плечового пояса, у хлопців відмічалося
достовірне покращення результатів, відповідно на 16 % і 34 % (p < 0,05).
Аналіз динаміки спритності хлопчиків, що оцінювалась за результатами
подолання нормативної дистанції 4Ч9 м («Човниковий біг») також засвідчив, що
спритність достовірно зростає в середньому на 7 % (p<0,05).
У тестах чергування ходьби та бігу до 1200 м та стрибки через скакалку на
двох ногах за 1 хв, що характеризують загальну витривалість, результати
достовірно покращилися на 13 % і 5 %; і відповідали середньому і достатньому
рівню досягнень учнів (p < 0,05).
Достовірних відмінностей в результатах тестів «нахил тулуба із положення
сидячи» (на визначення гнучкості), метанні малого м’яча “із-за голови через
плече ” на дальність (швидкісно-силові здібності) і в подоланні дистанції 30 м
(швидкісні здібності) - не відмічено (p > 0,05). Навчальний рівень досягнень
оцінювався як середній і достатній.
Достовірне підвищення кількості попадань (на 35 %) в метанні малого
м’яча в горизонтальну ціль дозволяє констатувати, що координаційні здібності
хлопчиків покращилися достовірно (p < 0,05). А рівень навчальних досягнень за
даним тестом оцінюється як - середній.
Тестування фізичної підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку в
продовж чотирьох місяців навчального року, що займалися міні-баскетболом
проводилися за тими ж руховими тестами, що і хлопчиків.
Результати тестування дівчат представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка середньостатистичних показників фізичної підготовленості
дівчат молодшого шкільного віку, n=12
Показники фізичної підготовленості

Терміни

Піднімання тулуба із положення лежачи протягом
30 с, разів

на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку
після 4 місяців
на початку

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів
Нахил тулуба із положення сидячи, см.
Підтягування у висі лежачи – дівчата,разів
“Човниковий біг” 4Ч9 м, с
Біг 30 м, с
Чергування ходьби та бігу до 1200 м
Стрибок у довжину з місця, см
Стрибки через скакалку на двох ногах за 1 хв., разів
Метання малого м’яча “з-за голови через плече” в
горизонтальну ціль (ширина 1,5 м) з відстані 8 м,
кількість попадань.
Метання малого м’яча “із-за голови через плече ”
на дальність, м
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Значення показників
S
m
x
11,58
1,62 0,54
14,8*
1,7
0,6
7,8
1,2
0,4
10,9*
1,5
0,5
3,7
1,0
0,3
4,5*
0,7
0,2
5,5
1,4
0,5
9,3*
1,3
0,4
13,8
0,5
0,2
13,1*
0,3
0,1
7,1
0,3
0,1
6,5*
0,2
0,1
777,5
66,8 22,3
835,0*
75,4 25,1
105,5
3,3
1,1
109,9*
2,3
0,8
68,4
12,7
4,2
78,6*
9,1
3,0
1,5
0,8
0,3

після 4 місяців

1,8*

0,9

0,3

на початку
після 4 місяців

11,3
12,3*

1,4
2,2

0,5
0,7
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Примітка. *– достовірні відмінності в результатах тестів на початку
занять і після чотирьох місяців занять
У тестових завданнях, що характеризують розвиток швидкісно-силового
компоненту фізичної підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку
виявлено достовірні зміни. Приріст результатів стрибка у довжину з місця,
склав 4 %; піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с – 28 %;
метання малого м’яча “із-за голови через плече ” на дальність – 16 % (p < 0,05).
Відмічається достовірне покращення результатів в тестах: нахил тулуба із
положення сидячи на (p < 0,05). За констатуючий період результат в тесті на
гнучкість у дівчат змінився на 18 %.
У дівчат статистично достовірні відмінності в сторону покращення
результату спостерігалися в тестах: підтягування у висі лежачи - на 40 % та в
тесті згинання та розгинання рук в упорі лежачи - на 28 % (p < 0,05).
Аналіз динаміки результатів дівчат в човниковому бігу 4Ч9 м, засвідчує,
що спритність зростає на 5 %. Покращився результат в подолані дистанції 30 м
на 8 %.
В тестовому завдані «чергування бігу та ходьби», результат достовірно
покращився в середньому на 7 % (p < 0,05).
Кількість стрибків через скакалку збільшилася з 68,4 ± 12,7 разів до
78,6 ± 9,1 разів. В цілому за констатуючий період результат покращився на
13 %.
В таблиці 3 представлена динаміка середньостатистичних показників
спеціальної фізичної підготовленості молодших школярів, які займаються мінібаскетболом в позакласній роботі з фізичної культури.
Достовірне покращення у хлопців і дівчат спостерігається за усіма
показниками спеціальної фізичної підготовленості (p < 0,05).
Результат в тесті кидки м’яча однією рукою від плеча у корзину, у хлопців
покращився на 47 %, у дівчат – 29 %.
На 69 % у дівчат покращилися результати передачі м’яча двома руками від
грудей, у хлопців даний показник покращився на 10 %.
Приріст результатів веденні м’яча на місці правою або лівою рукою дітей
різної статі склав 46 %. Виконання «Змійки» з веденням м’яча 2Ч15 м, свідчить
про покращення результату в хлопців і дівчат, відповідно на 6,3 % і 8 %.
Програма занять міні-баскетболом молодших школярів в процесі
позакласної роботи з фізичної культури включала блоки, які складаються зі
спеціально підібраних вправ та рухливих ігор «школи м’яча» програми з
«Фізичної культури для учнів 1-4 класів». Послідовність використання блоків,
які відрізняються спрямованістю протягом заняття, визначалася специфікою
впливу тих чи інших вправ.
Достовірна позитивна динаміка результатів педагогічного тестування
свідчить про ефективний вплив інваріантній складової «школа м’яча» програми
«Фізична культура для учнів 1-4 класів» з використанням засобів мінібаскетболу на фізичну підготовленість молодших школярів в процесі
позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи.
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Таблиця 3
Динаміка середньостатистичних показників спеціальної фізичної
підготовленості учнів 4 класів, n=27
Стать
Показники спеціальної фізичної підготовленості

хлопчики (n=15)

x
на початку занять
7 кидків м’яча однією рукою від плеча у корзину, стоячи
1,33
збоку від щита на відстані 1,5 м, кількість влучень
передачі м’яча двома руками від грудей із 10 передач з
4,00
відстані 3 м, кількість точних передач
Ведення м’яча на місці правою або лівою рукою
4,44
«Змійка» с веденням м’яча 2Ч15м, с.

11,37

після 4 місяців занять
7 кидків м’яча однією рукою від плеча у корзину, стоячи
2,53*
збоку від щита на відстані 1,5 м, кількість влучень
передачі м’яча двома руками від грудей із 10 передач з
4,44*
відстані 3 м, кількість точних передач
Ведення м’яча на місці правою або лівою рукою
8,22*
«Змійка» с веденням м’яча 2Ч15 м, с

10,65*

дівчатка (n=12)

S

m

x

S

m

0,82

0,27

3,00

0,60

0,20

1,14

0,38

0,92

0,67

0,22

1,29

0,43

3,67

0,98

0,33

0,66

0,22

11,29

0,66

0,22

0,99

0,33

4,25*

1,29

0,43

1,29

0,43

2,42*

0,90

0,30

2,02

0,67

6,75*

1,36

0,45

0,75

0,25

10,38*

0,50

0,17

Примітка. *– достовірні відмінності в результатах тестів на початку
занять і після чотирьох місяців занять
Перспективи подальших дослідження будуть спрямовані на аналіз
використання інших інваріативних складових «Шкіл» програми «Фізична
культура для учнів 1-4 класів» в різних формах організації занять фізичними
вправами з дітьми молодшого шкільного віку.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
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АНОТАЦІЇ

РЕАЛІЗАЦІЯ «ШКОЛИ М’ЯЧА» ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ
УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ МІНІ-БАСКЕТБОЛУ В ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТТЯХ.
Сергій Трачук, Олена Давиденко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В статті представлено вплив засобів міні-баскетболу на фізичну підготовленість
молодших школярів в процесі позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи як наступність
інваріатиної складової «Школи м’яча» програми «Фізична культура для учнів 1-4 класів».
Ключові слова: молодші школярі, школа м’яча, позакласна робота з фізичної культури,
міні-баскетбол.
РЕАЛИЗАЦИЯ « ШКОЛЫ МЯЧА » ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ МИНИ- БАСКЕТБОЛУ ВО
ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЯХ
Сергей Трачук , Елена Давыденко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье представлены влияние средств мини - баскетболу на физическую
подготовленность младших школьников в процессе внеклассной физкультурно оздоровительной работы как преемственность инвариатинои составляющей «Школы мяча»
программы «Физическая культура для учащихся 1-4 классов» .
Ключевые слова : младшие школьники , школа мяча , внеклассная работа по
физической культуре , мини - баскетбол.
IMPLEMENTATION "SCHOOL BALL" PHYSICAL EDUCATION PROGRAM
SHEET 1-4 MEANS MINI BASKETBALL AFTER SCHOOL CLASSES.
Sergey Trachuk , Elena Davydenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
In the article the impact of mini- basketball on physical fitness of elementary school students
during extracurricular sports and recreation activities as part invariatynoyi continuity "School Ball"
program " Physical education for students in grades 1-4 ."
Key words: younger students , school ball, school work in physical education, minibasketball.

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ 17-21 РОКУ З РІЗНИМ
КОМПОНЕНТНИМ СКЛАДОМ МАСИ ТІЛА ДО РОБОТИ
АНАЕРОБНОГО СПРЯМУВАННЯ
Юрій Фурман, Олександра Брезденюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Вивчення адаптивних можливостей організму
студентів з метою покращення і збереження здоров'я є актуальною проблемою.
Фізичне здоров’я людини оцінюється за здатністю адаптуватися до фізичних
навантажень аеробного спрямування. Для цього використовуються показники
максимального споживання кисню та порогу анаеробного обміну [1, 5]. Однак
суттєву роль у формуванні фізичного здоров’я відіграють не лише аеробні, але й
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анаеробні процеси енергозабезпечення організму [5]. Тому виправданими є
дослідження з вирішенням даної проблеми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що здоров’я
людини визначається мірою її адаптації до впливу різних чинників, тобто
здатністю зберігати нормальну життєву діяльність у неадекватних ситуаціях [1,
4]. Зокрема фізіологічна адаптація, визначається можливістю адаптуватися до
фізичної роботи, яка виконується в аеробному та анаеробних режимах
енергозабезпечення. Отже ефективність анаеробних метаболічних процесів
може служити мірилом адаптаційних можливостей людини [5].
У здорових людей здатність пристосовуватись до фізичних навантажень
анаеробного спрямування є відображенням конституційної неоднорідності.
Зокрема, як свідчать результати досліджень деяких науковців, анаеробна
продуктивність зумовлена соматотипом [5, 6]. З огляду на, те що соматотип
зумовлений співвідношенням жирової та м’язової тканин [3, 5] можна
припустити, що компонентний склад маси тіла впливає на анаеробні можливості
людини. Відомо, що компонентний склад маси тіла залежить від віку та статі.
Для чоловіків 17-21 року в нормі м’язовий компонент складає 33,3-39,3% від
загальної маси тіла, а для жінок – 24,3-30,3%. Нормальний вміст жиру в
організмі жінок цього віку коливається в межах від 21% до 32,9%, а для
чоловіків – від 8,0 до 19,9%. Фізіологічно більший вміст жирового
компоненту в жіночому організмі сприяє прояву репродуктивної функції [3].
Існують загальні відомості про залежність анаеробної продуктивності організму
людини від вмісту жирової і м’язової тканин [2]. Разом з тим, незважаючи на
наявність робіт, в яких висвітлюються механізми впливу жирового та м’язового
компонентів на анаеробні можливості організму в науковій літературі відсутня
інформація про особливості такої залежності від кількісного вмісту жирової та
м’язової тканини у осіб чоловічої й жіночої статі. З огляду на вище викладене
дослідження анаеробної продуктивності в залежності від компонентного складу
маси тіла у студентів чоловічої та жіночої статі є актуальним і потребує
подальшого вивчення, що дозволить створювати нові ефективні оздоровчі
програми з урахуванням даного феномену.
Мета дослідження полягала у визначенні адаптаційних можливостей
студентів 17-21 року з різним компонентним складом маси тіла до роботи
анаеробного спрямування.
Завдання:
1. Дослідити анаеробну продуктивність студентів 17-21 років.
2. Визначити статеві відмінності анаеробної продуктивності студентів в
залежності від компонентного складу маси тіла.
Методи:
1. Педагогічне тестування анаеробної продуктивності студентів 17-21 року
з використанням методів велоергометрії, хронометрії та біоімпедансометрії.
2. Методи математичної статистики.
Для визначення анаеробної алактатної та лактатної продуктивності
організму застосовувалися ергометричні анаеробні тести. Ємність анаеробних
лактатних процесів енергозабезпечення досліджували за показником
максимальної кількості зовнішньої механічної роботи (МКЗР) за 1 хв. Для
визначення потужності анаеробної алактатної та лактатної продуктивності
організму студентів використовували Вантгейтські анаеробні тести відповідно
ВанТ10 і ВанТ30 [5]
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Компонентний склад маси тіла студентів визначали за допомогою монітору
складу тіла OMRON BF 511, який працює за принципом біоелектричного
імпедансу [7, 8].
У дослідженні взяли участь 284 студенти Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (119 чоловіків та 165
жінок), які не займались спортом та за станом здоров’я входили до основної
медичної групи. Досліджуваних студентів умовно розподілили на групи в
залежності від вмісту жирового та м’язового компонентів в організмі за
критеріями McCarthy H.D. та Gallagher D [7, 8].
Результати дослідження. Проведено порівняльний аналіз анаеробної
продуктивності студентів 17-21 років чоловічої та жіночої статей без
урахування компонентного складу маси тіла (табл. 1).
Як видно з табл.1, встановлено вірогідну різницю між абсолютними та
відносними показниками ВанТ10, ВанТ30 та МКЗР в залежності від статі. Середні
значення абсолютних та відносних показників анаеробної продуктивності
чоловіків значно перевищують середні величини показників жінок. Так середнє
значення абсолютного показника потужності анаеробних алактатних процесів
енергозабезпечення за величиною ВанТ10 осіб чоловічої статі на 50,2%
перевищує значення цього показника осіб жіночої статі. Результати дослідження
за відносною величиною ВанТ10 також виявили суттєву перевагу у чоловіків
(37,7%,
р<0,001).
Потужність
анаеробних
лактатних
процесів
енергозабезпечення за абсолютними та відносними показниками ВанТ30
достовірно вищі у чоловіків, відповідно на 45% (ВанТ30 абс) та на 34,7% (ВанТ30
відн). Середня величина абсолютного показника МКЗР. у чоловіків виявилась
вищою на 37% за середнє значення даного показника жінок, а відносного
показника на 21,1%.
Таблиця 1
Анаеробна продуктивність осіб чоловічої та жіночої статі 17-21 року
Показники
ВанТ10 кгм·хв-1
ВанТ10 кгм·хв-1·кг-1
ВанТ30 кгм·хв-1
ВанТ30кгм·хв-1·кг-1
МКЗР, кгм·хв-1
МКЗР, кгм·хв-1·кг-1

Середні значення, Х±m
Чоловіки (n=119)
Жінки (n=165)
4600,03 ±91,25
2295,83 ±35,00
59,22 ±1,22
36,87 ±0,42
3691,81 ±55,2
1923,13 ±31,18
47,51 ±0,74
31,02 ±0,42
2356,45 ±30,04
1482,37 ±18,66
30,66 ±0,57
24,18±0,50

Р
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Як показали результати досліджень, анаеробна продуктивність залежить
від компонентного складу маси тіла. Анаеробна продуктивність чоловіків за
відносною величиною ВанТ10 виявилась вірогідно вищою у чоловіків, які мають
«низький» вміст жирового компоненту порівняно з тими у кого жировий
компонент знаходиться на рівні «нормального», «високого» та «дуже високого»
(табл. 2). У осіб чоловічої статі з «низьким» вмістом жирової тканини середнє
значення ВанТ10 відн на 20% перевищує середню величину даного показника
чоловіків з «нормальним» вмістом жирової тканини (р<0,05). Середні значення
ВанТ10 відн чоловіків, які мають «низький» вміст жирової тканини, достовірно
вищі ніж у осіб чоловічої статі з «високим» та «дуже високим» вмістом жирової
тканини, відповідно на 23,3% та 38% (р<0,05). На відміну від чоловіків у осіб
жіночої статі значної різниці між показниками ВанТ10 відн не виявлено. Середні
значення відносного показника ВанТ10 достовірно вищі у осіб жіночної статі з
«нормальним» вмістом жирової тканини порівняно із значеннями осіб, які
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мають «низький» (на 10,2%, р<0,05), «високий» (на 12,3%, р<0,05) та «дуже
високий вміст» жирового компоненту (на 7%, р<0,05).
Таблиця 2
Анаеробна продуктивність студентів 17-21 року з різним вмістом
жирової тканини
Показники

Низький вміст

ВанТ10 кгм·хв-1
ВанТ10 кгм·хв-1·кг-1
ВанТ30 кгм·хв-1
ВанТ30кгм·хв-1·кг-1
МКЗР, кгм·хв-1
МКЗР, кгм·хв-1·кг-1
ІМТ

n=20
4825,28 ±214,6
74,69 ±3,15
3426,2 ±161,8
52,7 ±1,91
2406,62 ±62,9
37,22 ±0,73
19,35 ±0,33

ВанТ10 кгм·хв-1
ВанТ10 кгм·хв-1·кг-1
ВанТ30 кгм·хв-1
ВанТ30кгм·хв-1·кг-1
МКЗР, кгм·хв-1
МКЗР, кгм·хв-1·кг-1
ІМТ

n=18
1738,53 ±73,21
35,17 ±1,20
1558,54 ±46,48
31,56±0,73
1265,74±36,10
25,72±0,64
17,64±0,12

Середні значення, М±m
Нормальний
Високий вміст
вміст
Чоловіки n=119
n=47
n=32
4274,8 ±86,19*
4850,09 ±145,51¤
59,04 ±1,09*
57,28 ±1,42*
3865,46 ±102,61* 3444,74 ±124,07¤
53,30 ±1,42
40,84 ±1,59*¤
2453,51 ±30,67
2264 ±51,22¤
33,90 ±0,64*
26,95 ±0,63*¤
22,6 ±0,1*
25,5 ±0,27*¤
Жінки n=165
n=69
n=46
2245,17 ±60,28*
2193,04 ±46,60*
39,17 ±0,76*
34,37 ±0,70¤
1880,67 ±46,54*
1897,38 ±32,09*
32,81±0,69
29,76±0,60¤
1496,10±19,96*
1427,00±11,40*¤
26,25±0,29
22,46±0,38*¤
20,84±0,19*
23,67±0,23*¤

Дуже високий вміст

n=20
4628,58 ±90,05¤
46,35 ±2,04*¤#
3870,77 ±114,6*#
38,3±2,39*¤
2214 ±38,83*¤
22,25 ±0,97*¤
30,07 ±0,9*¤#
n=32
2866,29 ±109,50*¤#
36,47 ±0,77¤#
2256,76 ±55,59*¤#
28,69±0,81*¤
1654,20±24,45*¤#
21,33±0,55*¤
29,27±0,45*¤#

Примітки. Вірогідність відмінності середніх значень (р<0,05):
1. * – відносно осіб з низьким вмістом жирової тканини;
2. ¤ – відносно осіб з нормальним вмістом жирової тканини;
3. # – відносно осіб з високим вмістом жирової тканини.
Відносні показники потужності анаеробних лактатних процесів
енергозабезпечення в середньому вищі у осіб чоловічої статі з «низьким» та
«нормальним» вмістом жирової тканини порівняно з особами у яких «високий»
та «дуже високий» вміст жирового компоненту. Середні значення ВанТ 30 відн
чоловіків з «нормальним» вмістом жирової тканини достовірно перевищують
значення осіб, які мають «високий» (на 23,4%, р<0,05) та «дуже високий» вміст
(на 28,1%, р<0,05). У осіб жіночої статі з «нормальним» вмістом жирової
тканини показник ВанТ30 відн також достовірно вищий порівняно з середніми
значеннями осіб, хто має «високий» та «дуже високий» вміст жирової тканини.
Досліджуючи анаеробну продуктивність осіб чоловічої статі за відносним
показником ємності анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення
встановлено вірогідну різницю між середніми значеннями МКЗРвідн чоловіків з
«низьким» вмістом жирового компоненту порівняно з особами у яких виявлено
«нормальний», «високий» та «дуже високий» вміст даного компоненту. Середні
значення МКЗРвідн жінок з «нормальним» вмістом жирової тканини
перевищують показники тих, хто має «високий» (на 14,4%, р<0,05) та «дуже
високий» вміст жиру (на 18,7%, р<0,05).
Отже у осіб жіночої статі вміст жирової тканини не в такій мірі як у
чоловіків впливає на прояв анаеробних можливостей. Найвищі показники
анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення встановлено у жінок з
«нормальним» вмістом жирового компоненту, а у чоловіків з «низьким»
вмістом цього компоненту. Найнижчі середні значення ВанТ10 відн виявлено у
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чоловіків з «дуже високим» вмістом жирової тканини, а у жінок з «низьким» та
«високим» вмістом жирової тканини.
При аналізі середніх значень потужності анаеробних алактатних процесів
енергозабезпечення за відносною величиною ВанТ10 осіб чоловічої статі з
різним вмістом м’язової тканини (табл. 3), виявлено достовірну різницю між
показниками чоловіків з «дуже високим» та «низьким» вмістом м’язової
тканини (42%, р<0,05). У чоловіків, які мають «дуже високий» вміст м’язового
компоненту значення показника ВанТ10відн в середньому на 26% перевищують
величину цього показника осіб з «високим» вмістом м’язового компоненту
(р<0,05). Середні значення ВанТ10відн на 27% вищі у чоловіків з «дуже високим»
вмістом скелетних м’язів, ніж у осіб з «нормальним» вмістом (р>0,05). На
відміну від чоловіків у жінок з різним вмістом м’язової тканини схожої різниці
між показниками ВанТ10 відн не виявлено. Достовірно вищі середні значення
відносного показника ВанТ10 у осіб жіночної статі з «високим» вмістом м’язової
тканини порівняно із значеннями осіб, які мають «нормальний» (на 14,3%,
р<0,05) та «низький» (на 9%, р<0,05) вміст м’язового компоненту.
Таблиця 3
Анаеробна продуктивність студентів 17-21 року з різним вмістом
м’язової тканини
Показники

низький
вміст

ВанТ10 кгм·хв-1
ВанТ10 кгм·хв-1·кг-1
ВанТ30 кгм·хв-1
ВанТ30кгм·хв-1·кг-1
МКЗР, кгм·хв-1
МКЗР, кгм·хв-1·кг-1
ІМТ

n=14
4625,85±123,06
45,19±1,98
3892,11±154,97
37,50±2,35
2182,50±19,77
21,37±0,76
31,01±0,85

ВанТ10 кгм·хв-1
ВанТ10 кгм·хв-1·кг-1
ВанТ30 кгм·хв-1
ВанТ30кгм·хв-1·кг-1
МКЗР, кгм·хв-1
МКЗР, кгм·хв-1·кг-1
ІМТ

n=13
3022,45±70,02
37,62±1,3
2038,25±96,47
25,15±0,61
1610,46±19,8
20,77±1,19
30,16±1,41

Середні значення, М±m
нормальний
високий
вміст
вміст
Чоловіки n=119
n=28
n=55
4840,33±162,71
4194,51±59,31*¤
56,46±1,58*
57,65±0,81*
3264,02±140,9*
3863,49±78,51¤
38,07±1,06
52,89±1,24*¤
2209,85±49,85
2438,41±29,96*¤
25,97±1,06*
33,61±0,54*¤
26,08±0,24*
22,72±0,27*¤
Жінки n=165
n=115
n=33
2176,24±25,50*
2376,79±98,75*
35,45±0,30
41,36±1,00*¤
1837,82±19,85*
2071,46±75,30¤
29,93±0,29*
36,18±0,92*¤
1424,96±9,52*
1562,02±36,47¤
23,41±0,19*
27,62±0,40*¤
22,77±0,18*
20,35±0,34*¤

дуже високий
вміст
n=22
5227,71±182,28*#
77,86±2,58*¤#
3786±96,2¤
56,59±1,89*¤
2505,5±32,19*¤
37,46±0,58*¤#
20,46±0,31*¤#
n=4
2696,10±214,66¤
38,25±1,43
2770,75±407,76¤
39,00±4,20*¤
2059,20174,81*¤#
29,11±1,96*¤
24,82±2,89

Примітки. Вірогідність відмінності середніх значень (р<0,05):
1.
* – відносно осіб з низьким вмістом м’язової тканини;
2.
¤ – відносно осіб з нормальним вмістом м’язової тканини;
3.
# – відносно осіб з високим вмістом м’язової тканини.
Аналіз результатів дослідження анаеробної продуктивності чоловіків з
різним вмістом м’язової тканини за величиною ВанТ30 відн засвідчив вірогідну
перевагу даного показника у студентів з «високим» та «дуже високим» вмістом
м’язової тканини. Встановлено, що середнє значення відносного показника
ВанТ30 у осіб чоловічої статі з «дуже високим» вмістом м’язового компоненту
на 33,7% більше ніж у чоловіків з «низьким» його вмістом (р<0,05), а також на
32.7% перевищує значення даного показника тих осіб, які мають «низький»
вміст м’язового компоненту (р<0,05). У жінок з «низьким» вмістом м’язової
тканини значення показника ВанТ30 відн достовірно нижче порівняно з тими, які
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мають «нормальний» (на 16%, р<0,05), «високий» (на 30,5%, р<0,05) та «дуже
високий» вміст м’язової тканини (на 35,5%, р<0,05).
Ємність анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення за відносним
показником МКЗР виявилась достовірно вищою у чоловіків з «дуже високим»
вмістом м’язової тканини. На відміну від чоловіків, у жінок найвищі значення
МКЗРвідн встановлено у тих осіб, хто має «високий» та «дуже високий» вміст
м’язового компоненту.
Висновки. Результати досліджень свідчать про те, що у студентів 17-21
років чоловічої та жіночої статі, без урахування компонентного складу маси
тіла,
показники
анаеробної
продуктивності
організму статистично
відрізняються. Значення всіх абсолютних та відносних показників, які
характеризують потужність та ємність анаеробних процесів енергозабезпечення
продуктивність організму, виявились вищими у чоловіків.
Встановлено, що анаеробна продуктивність студентів залежить від
кількісного вмісту жирового та м’язового компоненту в організмі. Причому
виявлено статеві відмінності такої залежності у осіб 17-21 року. Анаеробна
продуктивність чоловіків, які мають «низький» вміст жирової тканини, а також
«дуже високий» вміст м’язової тканини, за відносними величинами ВанТ 10,
ВанТ30 та МКЗР, виявилась найвищою. Найвищі показники анаеробної
продуктивності встановлено у жінок, які мають «нормальний» вміст жирової
тканини і в осіб з «високим» та «дуже високим» вмістом м’язової тканини.
Чоловіки та жінки з «дуже високим» вмістом жирової тканини мають найнижчі
показники анаеробної продуктивності. У осіб чоловічої статі з «низьким»
вмістом м’язового компоненту, а у жінок з «нормальним» та «низьким» вмістом
даного компоненту також анаеробна продуктивність нижча порівняно з особами
у яких «високий» та «дуже високий» вміст даних компонентів.
Перспективи
подальших
досліджень.
Планується
проведення
формувального експерименту шляхом визначення ефективності занять з
оздоровчого бігу у чоловіків, які мають нормальний та високий вміст жиру, а
також з аквафітнесу у жінок з дуже високим вмістом жиру.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
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АНОТАЦІЇ

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ 17-21 РОКУ З РІЗНИМ КОМПОНЕНТНИМ СКЛАДОМ
МАСИ ТІЛА ДО РОБОТИ АНАЕРОБНОГО СПРЯМУВАННЯ
Юрій Фурман, Олександра Брезденюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Стаття присвячена вивченню адаптації студентів з різним вмістом в організмі жирового
та м’язового компоненту до роботи анаеробного спрямування. Встановлено, що чоловіки з
«низьким» вмістом жирової тканини і з «дуже високим» вмістом м’язової, а також жінки з
«нормальним» вмістом жирового та з «високим» і «дуже високим» вмістом м’язового
компонентів краще пристосовуються до фізичних навантажень анаеробного спрямування.
Ключові слова: студенти, анаеробна продуктивність, жировий і м’язовий компоненти
маси тіла.
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 17-21 ГОДА С РАЗЛИЧНЫМ КОМПОНЕНТНЫМ
СОСТАВОМ МАСЫ ТЕЛА К РАБОТЕ АНАЭРОБНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Юрий Фурман, Александра Брезденюк
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Статья посвящена изучению адаптации студентов с различным содержанием в организме
жировой и мышечной компонента к работе анаэробного направления. Установлено, что
мужчины с «низким» содержанием жировой ткани и с «очень высоким» содержанием
мышечной, а также женщины, имеющие «нормальный» содержанием жирового компонента и
«высокий» и «очень высокий» содержание мышечного лучше приспосабливаются к
физических нагрузок анаэробного направления.
Ключевые слова: студенты, анаэробная производительность, жировой и мышечный
компоненты массы тела.
ADAPTATION OF THE 17-21-YEAR-OLD STUDENTS TO THE WORK WITH
ANAEROBIC ORIENTATION DEPENDING ON THE COMPONENT COMPOSITION OF
THE BODY WEIGHT
Yriy Furman, Oleksandra Brezdeniuk
Vinnitsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky
The article is devoted to the study of sex differences of adaptation of students with different fat
content in the body and muscles to work in the anaerobic mode of power supply. Found that men with
"low" fat tissue and "very high" content of muscle as well as women who have "normal" content fat
component and the "high" and "very high" content of muscle is better adapted to physical activity of
anaerobic areas.
Key words: students, anaerobic performance, fat and muscle components of body weight.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ У
ДІТЕЙ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНИМ І ПОРУШЕНИМ СЛУХОМ ПРИ ВИКОНАННІ
ДОДАТКОВОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
Хара М.Р., Віцентович М.В.
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Постановка проблеми. В умовах сучасного життя все більшої
актуальності набуває проблема ефективної соціальної адаптації людей з
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особливим потребами. Вона потребує значної уваги з боку педагогів, оскільки
система освіти вимагає вдосконалення навчального процесу з урахуванням
фізіологічних особливостей дітей-інвалідів, зокрема з вадами слуху.[13] Основні
положення сурдопедагогіки добре відомі і широко висвітлені в працях П. Янна
[15], К. Васильєва [5], Р. Боскіс,[3] Р. Бабенкова [1], Ф. Рау [12], Л. Шапкова [11]
та ін. В Україні створено державну систему спеціальних навчально-виховних
закладів, яка пройшла складний і тривалий шлях свого розвитку і відіграє
суттєву роль у підготовці дітей з вадами слуху до самостійного життя.
Першочергового значення в сучасних соціально-економічних умовах набуває
підвищення якості такої підготовки. Перед вченими і практиками постають
важливі проблеми, одна з яких створення підґрунтя для максимально широкого
засвоєння навичок навчання, суспільно корисних поведінкових реакцій, які
забезпечать готовність таких дітей до сприйняття інтелектуально-естетичних
цінностей суспільства, виховають у них здорових та повноцінних громадян.
Останнє значною мірою залежить від стану систем такого сприйняття, зокрема
сенсорних – найцінніших для хорошої адаптації в нових умовах.[14] Здоров’я
підростаючого покоління значною мірою залежить від балансу фізичного та
духовного, що передбачає закладання основ обох цих факторів ще в дитинстві.
Разом із тим, сучасне підростаюче покоління менше рухається, в нашій державі
немає загальної високої культури стосовно фізичного здоров’я, що має активно
привертати увагу не лише лікарів. Більшою мірою та в першу чергу цим
питанням мають цікавитися педагоги, які в умовах школи покликані закладати
підвалини шанобливого ставлення до власного здоров’я, що з часом має стати
основою загального високого культурного рівня. По при наявні в доступних
наукових та навчально-методичних джерелах дані, які висвітлюють інтерес до
означеної проблеми, значною мірою випускається з поля зору факт адекватності
та ефективності відносно стану функціонування різних систем організму
підростаючого покоління діючих програм та методів фізичного виховання у
молодшій школі дітей з вадами слуху . [2]
Мета дослідження - встановити вплив фізичних вправ на стан сенсорних
систем у дітей молодшого шкільного віку.
Матеріал та методи дослідження. Було обстежено учнів першого,
другого, третього, четвертого року навчання Тернопільської ЗОШ 1-4 ступенів
№ 17, які були групою порівняння, та Тернопільської спеціальної школиінтернату для дітей зі зниженим слухом 1-3 ступенів Тернопільської обласної
ради. Оцінка фізичних параметрів досліджуваних передбачала визначення ваги,
зросту, функціонального стану серцево-судинної системи за результатами проби
Руф’є, автономної нервової системи за індексом Кердьо. [4] Стан сенсорних
систем оцінювали за результатами коректурної проби Бурдона, що
демонструвало здатність обстежуваних концентрувати увагу. За методом М.
Монтессорі оцінювали пропріоцептивну чутливість.[10] За результатами
статичної проби (метод Ромберга) оцінювали здатність дітей певний час
утримувати позу, що відображало стан вестибулярного апарату та фізичний
розвиток дитини.[6] Оцінку стану сенсорних систем проводили до та після
застосування спеціального додаткового до планованого в розкладі комплексу
фізичних вправ. У дітей п’ятого року навчання провели опитування з метою
виявлення інтересу до занять фізичною культурою і спортом.[7]
Результати дослідження та їх обговорення. Порівнюючи вагу дітей зі
збереженим та зниженим/відсутнім слухом суттєвої відмінності між
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однолітками не виявили. Разом із тим, учні другого року навчання зі
зниженим/відсутнім слухом виявилися вищими за своїх однолітків зі
збереженим слухом на 4,5 %. Ця відмінність спостерігалася і серед учнів
третього класу, що становило 11 %. За величиною індексу Руф’є однолітки зі
збереженим та зниженим/відсутнім слухом також не відрізнялися, що свідчило
про однакові адаптаційні можливості серцево-судинної системи. Величина
індексу Кердьо в учнів першого класу зі зниженим/відсутнім слухом була в 2
рази меншою, ніж у дітей зі збереженим слухом. Це свідчило про вищий тонус
симпатичної ланки автономної нервової системи та стан стресу, який можна
пояснити різкою зміною умов життя, зокрема перебуванням дітей в інтернаті,
що вимагало посиленої адаптації до нових та незвичних умов.
Аналіз результатів, отриманих при проведені дослідження за методикою
М. Монтесоррі, показав, що час, який витрачали учні першого, другого, третього
і четвертого класів зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом на виконання
завдання був однаковим. Після проведення комплексу фізичних вправ
досліджуваний показник суттєво покращився у дітей обох груп, про що свідчило
зменшення часу на виконання поставлено завдання. У дітей першого року
навчання зі збереженим слухом цей показник зменшився на 86 %, другого року
навчання – не змінився, третього року навчання – на 110 %, четвертого року
навчання – в 88 %. У групі учнів зі зниженим/відсутнім слухом закономірність
була аналогічною. Витрати часу на виконання завдання серед учнів першого
року навчання зменшилися на 95 %, другого – на 100 %, третього – на 86 %,
четвертого – на 113 %.
При проведенні коректурної проби за методом Бурдона було встановлено,
що відсоток викреслених за 3 хв. букв, який демонстрував здатність
концентрувати увагу, не відрізнявся у однолітків зі збереженим та
зниженим/відсутнім слухом, за виключенням учнів 3 класу зі збереженим
слухом, які показали на 35 % кращий результат, ніж діти зі зниженим слухом.
Після застосованого комплексу фізичних вправ здатність концентрувати увагу
суттєво покращилася. Відсоток викреслених букв за результатами коректурної
проби в учнів першого року навчання зі збереженим слухом зріс в 5,2 раза,
другого року навчання – на 44 %, третього року навчання – на 19 %, четвертого
року навчання – на 50 %. У дітей зі зниженим/відсутнім слухом першого року
навчання даний показник покращився в 2 рази, другого – в 1,5 раза, третього – в
1,7 раза, четвертого – в 2,2 раза. Отже, загалом видно, що більш суттєве
покращення
зазначених показників
відбулося
в групі
дітей
зі
зниженим/відсутнім слухом.
Здатність певний час утримувати позу при оцінці проби Ромберга до
навантаження в дітей зі збереженим слухом 3-го та 4-го років навчання була
кращою, про що свідчив достовірно більший час порівняно із однолітками зі
зниженим/відсутнім слухом. Додатковий комплекс фізичних вправ позитивно
вплинув на даний показник у дітей зі збереженим слухом. Приріст показника в
учнів 1-го, 2-го, 3-го та 4-го років навчання склав відповідно 97 %, 101 %, 119 %
та 165 %. В учнів зі зниженим/відсутнім слухом позитивні, хоча й незначні,
зміни були лише серед учнів 2-го та 4-го року навчання, час зріс відповідно на
65 та 46 %. Відсутність очікуваного позитивного ефекту в дітей зі
зниженим/відсутнім слухом доводить необхідність урахування тісного зв’язку
між наявністю вродженої вади та станом вестибулярного апарату, розміщеного у
внутрішньому вусі. Очевидним є той факт, що для поліпшення даного показника
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діти зі зниженим/відсутнім слухом потребують спеціальної корекції та
відповідно іншого спеціального комплексу фізичних вправ, що є перспективним
у контексті дослідженого.
Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати про значний
позитивний вплив застосованого додаткового до навчальної програми комплексу
фізичних вправ на стан сенсорних систем незалежно від стану слухового
аналізатора. Це у свою чергу дозволяє стверджувати про наявність «фізичного
голоду» в сучасних дітей, зокрема молодшого шкільного віку. Відсутність
суттєвого позитивного впливу запропонованого додаткового комплексу фізичних
вправ на стан вестибулярного апарату у дітей зі зниженим/відсутнім слухом
доводить необхідність використовувати спеціальні комплекси та методики у
дітей такої категорії.
Відомо, що інтерес до активного і свідомого використання фізичних вправ
з метою підтримання здоров’я закладається з дитинства. Це формує певний
рівень загальної високої культури і є підґрунтям для формування та підтримання
здоров’я. Разом із тим, за певних обставин складаються умови, що
унеможливлюють задоволення тих, чи інших бажань дітей.[8] При аналізі
розпорядку дня та тижня дітей обох шкіл (ЗОШ і спеціальної школи-інтернату
для дітей зі зниженим/відсутнім слухом) було встановлено відмінності, які
вказували на те, що для дітей зі зниженим слухом існують певні обмеження,
зумовлені жорстким режимом їхнього перебування в умовах школи-інтернату.
Значна частина дня приділяється їхній інтелектуальній підготовці. Це потребує
більшого часу, ніж використовують з навчальною метою діти зі збереженим
слухом, які приділяють значно більше уваги задоволенню власних потреб.
Анкетування учнів 5-го року навчання щодо виявлення інтересу до занять
фізичною культурою і спортом у дітей молодшого шкільного віку зі
зниженим/відсутнім і збереженим слухом показало, що більшість з опитаних
відвідують уроки фізичної культури і спортивні секції. Усі їхні захоплення
пов’язані зі спортивними іграми, головне місце серед яких посідає гра в футбол.
При цьому більшість опитаних не могли назвати свого кумира в спорті.
Респонденти, які не відвідували уроки фізичної культури, не могли назвати
причини відсутності. Загалом, створювалося враження недостатнього рівня
зацікавленості дітей у фізичному вихованні і спорті. Цікаво, що при цьому
більшість опитаних дітей прагнули до фізичного розвитку і здобуття додаткових
знань з фізичної культури. Це показало наявність суперечності.[9] При
недостатньому рівні теоретичних знань із фізичної культури спостерігалася
висока тенденція до застосування цих самих знань на практиці. Така
невідповідність свідчить про небезпеку демотивації в майбутньому стосовно
застосування фізичної культури в щоденному житті, що вимагає зміни
методології та методики викладання фізичної культури в сучасній школі. У
випадку навчання дітей зі зниженим/відсутнім слухом є необхідність у створенні
спеціальних програм фізичного виховання та іншого методичного підходу, який
передбачав би на рівні зі звичайними застосовувати спеціальні комплекси
лікувальної фізкультури.
Висновок. Позитивний вплив додаткового (за межами програми)
комплексу фізичних вправ на стан сенсорних систем дітей молодшого шкільного
віку зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом свідчить про наявність
«фізичного голоду». Більш чутливими до позитивного впливу додаткового
фізичного навантаження стосовно здатності концентрувати увагу та
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покращувати пропріорецептивну чутливість є діти зі зниженим/відсутнім
слухом, а стосовно здатності зберігати рівновагу (функціонування
вестибулярного апарату) – діти зі збереженим слухом. Сучасні учні молодшого
шкільного віку ЗОШ та школи-інтернату не є достатньо поінформованими щодо
розмаїття видів спорту, не мають достатньої мотивації стосовно занять фізичною
культурою, при цьому є розуміння необхідності фізично розвиватися та бажання
набути необхідні для цього практичні навички. Останнє доводить недостатню
ефективність застосованих у молодших класах методів та засобів фізичного
виховання, що потребує перегляду ставлення до вирішення цього питання на
державному рівні, зокрема вимагає використання фахівця з фізичної культури в
початковій школі.
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АНОТАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ У ДІТЕЙ ЗІ
ЗБЕРЕЖЕНИМ ТА ПОРУШЕНИМ СЛУХОМ ПРИ ВИКОНАННІ ДОДАТКОВОГО
ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Хара М.Р., Віцентович М.В.
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Виявлено позитивний вплив додаткового комплексу фізичних вправ на стан сенсорних
систем дітей молодшого шкільного віку зі збереженим та зниженим/відсутнім слухом. Кращий
вплив на здатність концентрувати увагу та пропріорецептивну чутливість спостерігали у дітей
зі зниженим/відсутнім слухом, а стосовно здатності зберігати рівновагу – діти зі збереженим
слухом. Учні молодшого шкільного віку незалежно від стану слухового аналізатора
недостатньо поінформовані щодо розмаїття видів спорту, не мають достатньої мотивації
займатися фізичною культурою, при цьому є розуміння необхідності фізично розвиватися та
набувати відповідні практичні навички для підтримання здоров’я.
Ключові слова: фізичне навантаження, сенсорні системи, молодший шкільний вік,
знижений слух.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ С
СОХРАНЕННЫМ И НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Хара М.Р., Вицентович М.В.
Тернопольский национальный педагогический университет имени В. Гнатюка
Выявлено положительное влияние дополнительного комплекса физических упражнений
на состояние сенсорных систем детей младшего школьного возраста с сохраненным и
сниженным отсутствующим слухом. Лучшее влияние на способность концентрировать
внимание
и
проприорецептивную
чувствительность
наблюдали
у
детей
со
сниженным/отсутствующим слухом, а в отношении способности сохранять равновесие – дети
с сохраненным слухом. Ученики младшего школьного возраста независимо от состояния
слухового анализатора недостаточно информированы в отношении разнообразия видов спорта,
недостаточно мотивированы заниматься физической культурой, при этом понимают
необходимость физически развиваться и приобретать соответствующие практические навыки
для подержания здоровья.
Ключевые слова: физическая нагрузка, сенсорные системы, младший школьный
возраст, сниженный слух.
FEATURES FUNCTIONING OF SENSORY SYSTEMS IN CHILDREN WITH
HEARING IMPAIRMENT AND PRESERVED IN THE PERFORMANCE OF ADDITIONAL
PHYSICAL ACTIVITY
Khara M. R., Vitsentovich M. V.
Ternopil National Pedagogical University named after V. Hnatiuk
The positive impact of an additional physical exercises complex on the state of the sensory
systems of primary school children with normal and absent hearing was proved. The best effect on the
ability to concentrate and proprioceptive sensitivity was observed in deaf-mute children, and the
ability to maintain balance – in children with normal hearing. Pupils of primary school with normal
hearing and deaf-mute ones are insufficiently informed about the kinds of sports, they are not enough
motivated to engage in physical activity, while aware of the need to develop physically and acquire
relevant skills to maintain health.
Key words: physical activity, sensory systems, primary school children, hearing loss.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ У СТУДЕНТІВ СИНДРОМУ
«ПЕРШОГО КУРСУ»
Ігор Хіміч
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Кожен віковий період характеризується
специфічними
морфологічними,
функціональними
і
психологічними
особливостями. Перехід від одного періоду до іншого вважається переломним,
або критичним. Доведено, що в критичні періоди різко підвищується чутливість
і знижується стійкість організму до несприятливих факторів середовища
(збудників хвороб, високих розумових і фізичних навантаженнь, стресових
ситуацій та ін.)
Одним із найважливіших завдань фізичного виховання студентів у період
навчання у вищому навчальному закладі є усвідомлення значущості фізкультурнооздоровчої рухової діяльності та формування протягом навчання потреби у
систематичному фізичному самовдосконаленні організму (М. Галайдюк,
2003; Т. Круцевич, 2003).
Відтак, проблемними залишаються питання особливостей використання
засобів та методів фізичного виховання, їх спрямованості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань здоров’я
та фізичної культури студентської молоді в сфері теорії та методики фізичного
виховання, самовдосконалення, фізичного виховання студентської молоді
займаються: О. Дубогай, O. Брейкіна, Н. Булгакова, М. Булатова, Т. Круцевич,
Ю. Усачов, О. Тимошенко та інші.
Проте питання застосування педагогічних засобів фізичного виховання для
подолання студентською молоддю синдрому «першого року» потребують
подальшого дослідження.
Стаття написана у відповідності з планом науково-дослідної роботи
кафедри фізичного виховання міжуніверситетського медико-інженерного
факультету НТУУ «КПІ».
Мета дослідження полягає у дослідженні та виявленні головних причин
появи синдрому «першого курсу» та його подоланні педагогічними засобами
фізичного виховання.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та
навчально-методичної літератури, нормативних документів із проблеми
дослідження; класифікація й систематизація теоретичних та експериментальних
даних; емпіричні – методи збору інформації (анкетування, тестування,
педагогічне спостереження), що сприяли вивченню стану досліджуваної
проблеми; метод структурно-системного аналізу; методи математичної
статистики.
Результати дослідження. Перехід із середньої школи до вищого
навчального закладу – серйозний етап . Перше, з чим стикається колишній
школяр, – гостре відчуття кризового переходу з одного стану в інший. Кожен
раз в ході життєвих змін будь-яка людина перетинає певний невидимий, але
відчутний кордон, і це завжди супроводжується різного роду негативними
для свідомості процесами. Якщо в школі порядок чітко визначений і досить
жорстокий, то перше випробування в ситуації вузу – випробування свободою.
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Не так регламентований день. Студент-першокурсник певною мірою наданий
сам собі. Може вчиться або не вчиться. Далеко не всі виявляються здатними
підтримувати самодисципліну і здійснювати самоконтроль.
Особливість цього періоду полягає в тому, що настає так звана
релаксація. Відчуття молодої людини, яка зарахована до вищого навчального
закладу полягає в тому, що вона сильно втомилася, і тепер має право на
відпочинок. Цього об'єктивно вимагають організм і психіка. Однак у вузі
починають викладати цілий спектр нових дисциплін, які йому треба засвоїти,
причому успішно. Виникає так званий синдром « першого курсу» [1].
Серед педагогічних засобів боротьби з цим синдромом є правильно
організований навчальний день, достатня рухова активність, фізична і
психофізична підготовка.
Психофізичне тренування як компонент фізичного виховання та
психотерапії у побуті та в трудовій діяльності набуває життєво важливого
значення. За надмірного психоемоційного напруження, що часто
зустрічається у студентів, можливі серйозні порушення здоров'я. Цього
можна уникнути, якщо проводити заняття з психофізичного тренування [2, 3].
Психофізичне тренування (ПФТ) – це метод самовпливу на організм за
допомогою зміни м'язового тонусу (диференційованого управління м'язовим
напруженням або релаксації), регульованого дихання, образного уявлення
нормального функціонування організму, формування самовладання і
адекватної реакції на подразники [4, 5].
Інші автори вказують, що ПФТ є одним з методів психічної
саморегуляції – впливу людини на самого себе за допомогою слів і
відповідних їм уявних образів. Доведено, що слова мають постійних
"супутників" – уявні образи, і ці слова разом з їх уявними образами здатні
впливати на наш організм [6, 3, 7].
До нього (ПФТ) можна включати аутогенне тренування І. Шульца,
прогресивну релаксацію по Джекобсону, психорегулюючі (ПРТ) і
психом'язові (ПМТ) тренування, а також різні методики самонавіювання,
використання дихальних і мімічних вправ, ідеомоторного тренування та інші
[6, 3, 7, 8].
Термін « ідеомоторна » (від гр. idea – ідея, думка, уявлення і motor –
приводить в рух) означає перехід уявлення про рух м'язів й реальне
виконання цього руху, тобто поява нервових імпульсів, що забезпечують рух
як тільки виникає уявлення про нього [3] .
Дослідження показали, що рухи, які супроводжують процес
представлення рухів, можуть бути як мимовільними (несвідомими), так і
довільними (усвідомлюваними). Мислене уявлення про рух автоматично (за
рахунок імпульсів, що посилаються головним мозком) породжує у
відповідних м'язах збудження у вигляді біологічного струму. Це збудження
викликає ледь помітні скорочення й розслаблення, а людина займається як би
незалежно від своєї свідомості починає «виконувати» той рух, який подумки
представляє. Методика ідеомоторного тренування будується на перенесенні
образного представлення на діяльність. Чим точніше уявне представлення,
тим точніше виконується сама дія [3].
Всі ці прийоми спрямовані на зняття високого психоемоційного
напруження та регуляцію свого стану.
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Релаксація, або довільне розслаблення м'язів, грунтується на здатності
мислення, за допомогою образного уявлення, відключати м'язи від імпульсів,
що йдуть від рухових центрів головного мозку.
Під час впливу релаксації м'язи тіла стають ніби млявими, і з'являється
приємне відчуття легкості.
Для освоєння техніки релаксації використовуються різні методи:
наслідування або імітації; зміни напруги та розслаблення м'язів; словесний.
Прийоми застосовуються роздільно або в поєднанні, залежно від
індивідуальних особливостей. Важливим компонентом є дихання [8].
Вправи на розслаблення корисно проводити, насамперед, для тих м'язів,
які знаходяться в постійній напрузі і в них зазвичай відчувається почуття
ломоти й болю.
За результатами, анкетного опитування, яке ми проводили зі студентами 12 курсу НТУУ «КПІ» встановлено, що абсолютна більшість студентів (96%)
вважає фізичне виховання необхідним, причому 40% респондентів відзначають
необхідність занять спортом, 60% віддають перевагу оздоровчому фізичному
вихованню.
На запитання з приводу мотивації до фізичного виховання пропонувалося
вибрати не більше двох варіантів відповідей із запропонованих. 42,5%
респондентів вважає основним мотивом занять з фізичного виховання –
бажання бути фізично привабливими, 20,5% студентів вважають, що заняття з
фізичного виховання необхідні для зміцнення здоров'я, 5% називають
поліпшення самопочуття, 7,5% вважають, що заняття фізичними вправами
дозволяють впевненіше почувати себе в суспільстві, і лише 1,5% планують
домогтися високих результатів у спорті, крім того одним з мотивів щодо занять
фізичним вихованням є підготовка до майбутньої трудової діяльності (2%).
Слід підкреслити, що не менш важливим мотивом щодо занять фізичним
вихованням для юнаків (17%) та дівчат (25%) є отримання заліку з фізичного
виховання (табл. 1).
Таблиця 1
Основні мотиви занять фізичними вправами у юнаків
Варіанти відповіді

Результати відповідей (%)

Для підготовки до майбутньої трудової діяльності

3

Для отримання заліку
Для набуття впевненості
Для покращення зовнішнього вигляду
Для підвищення спортивних результатів
Для покращення самопочуття
Для зміцнення здоров’я

17
7
40
2
6
25

На підставі вищевказаного можна зробити висновок, що зміна на краще
власної будови тіла, як мотив, існує у більшості студентської молоді. Вибір
цього мотиву зумовлений тим, що юнаки та дівчата дуже уважні до власної
зовнішності. Вони співставляють власні фізичні дані з результатами однолітків,
оцінюють свою зовнішність і порівнюють її зі стереотипом зовнішності
чоловіка чи жінки. При цьому еталони краси інколи бувають завищеними.
Оздоровчі мотиви свідчать про зрілість студентів, які вже досить добре
розуміють значення фізичного виховання. Це підтверджують результати
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проведення анкетного опитування, які вказують на те, що переважна більшість
студентів, незалежно від статі та самооцінки рівня ФП, вважають, що завдяки
фізичному вихованню можна покращити свій стан здоров’я (юнаки – 99%,
дівчата – 94%) та зовнішній вигляд (юнаки – 98%, дівчата – 100%).
У студенток спостерігаються аналогічні результати. Вивчаючи мотиви, які
спонукають дівчат до занять фізичними вправами, було встановлено, що
головним для них є покращення зовнішнього вигляду (45%) (табл. 2.).
Таблиця 2
Основні мотиви занять фізичними вправами у дівчат
Варіанти відповіді

Результати відповідей (%)

Для підготовки до майбутньої трудової діяльності
Для отримання заліку

1
25

Для набуття впевненості

8

Для покращення зовнішнього вигляду

45

Для підвищення спортивних результатів

1

Для покращення самопочуття

4

Для зміцнення здоров’я

16

Наші експериментальні дані збігаються з результатами досліджень
Г. Зайцева [9, c. 24], Т. Круцевич [10, c. 50], які стверджують, що такий стан
речей зумовлений, з одного боку, певними проблемами у стані здоров’я та
турботою про виконання репродуктивної функції, з іншого - переважна
більшість студентської молоді з гарною статурою пов’язують можливість бути
привабливими, звертати на себе увагу та досягнення успіху в професійній
кар’єрі. Усе це значно сприяє формуванню позитивного настрою, впевненості у
собі, покращує можливості у спілкуванні, особливо із протилежною статтю.
Водночас у студентів, які мають проблеми зі статурою, досить часто виникають
на цьому підґрунті різні психологічні комплекси, що стають на заваді в
подальшому трудовому житті.
Основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших
досліджень у даному напрямку.
Сучасні знання в сфері теорії фізичного виховання дають уявлення щодо
основних методичних прийомів навчання різним рухам і, зокрема, плавальним.
У спеціальних навчальних посібниках містяться різноманітні засоби і методи
навчання реалізації техніки різних способів плавання, пропонуються поурочні
комплекси вправи, даються методичні поради з навчання плавання студентської
молоді. На перший погляд здається, що цих знань достатньо для правильного
навчання плаванню. Однак практика показує, що питання корекції
психофізичного стану студентів-першокурсників педагогічними засобами в
умовах водного середовища вивчені мало.
Уміння входити в робочий ритм, використовувати резерви і включати
компенсаторні механізми організму дозволить студентам-першокурсникам
підтримувати функціональний стан організму на рівні, необхідному для
ефективного вирішення завдань навчання.
Корекція функціонального та психоемоційного стану студентів за умов
використання засобів фізичного виховання може допомогти у вирішенні
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питання оптимізації навчального процесу у ВНЗ, а також підвищити якість
навчання, нівелювати вплив негативних факторів – все це є актуальною
проблемою в напрямку збереження здоров'я.
Наявність психофізичного пристосування студентів-першокурсників,
допомога та подоланні синдрому «першого курсу», розробка науково
обґрунтованих засобів і методів профілактики гіподинамії та гіпокінезії за
допомогою фізичних вправ плавання є важливим науковим напрямком теорії та
методики фізичного виховання, що мотивує до подальшої наукової роботи у
цьому напрямі.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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АНОТАЦІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ
ПОДОЛАННЯ У СТУДЕНТІВ СИНДРОМУ «ПЕРШОГО КУРСУ»
Ігор Хіміч
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
У статті розглянуто та проаналізовано причини виникнення у студентів синдром у
«першого курсу». Досліджено умови застосування та перелік засобів фізичного виховання
для вирішення окресленого кола негативних впливів на психоемоційний стан студентської
молодів вузів.
Ключові слова: синдром «першого курсу», психофізичне тренування, студенти,
фізичне виховання, плавання.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СИНДРОМА «ПЕРВОГО
КУРСА»
Игорь Химич
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт»
В статье рассмотрены и проанализированы причины возникновения у студентов
синдрома «первого курса». Исследованы условия применения и перечень средств
физического воспитания для решения очерченного круга негативных воздействий на
психоэмоциональное состояние студенческой молодежи вузов.
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Ключевые слова: синдром «первого курса», психофизическая тренировка, студенты,
физическое воспитание, плавание.
APPLICATION PEDAGOGICAL TOOLS PHYSICAL EDUCATION STUDENTS IN
ORDER TO OVERCOME THE SYNDROME OF "FIRST COURSE"
Igor Himich
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
The article describes and analyzes the causes of the syndrome of "first course" students.
The conditions for the application and a list of physical education for solving negative impacts on
the range of psycho-emotional state of students of universities.
Key words: the syndrome of "first course" psychophysical training, students, physical
education, swimming.

РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ ВИМОГ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І
МЕТОДИКА ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ» СТУДЕНТАМИ ЛДУФК
Галина Чорненька, Мирослав Павлось
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Студенти ВНЗ фізкультурного профілю повинні
бути добре фізично підготовленими, володіти практичними навичками, мати
теоретичні знання та методичні вміння з усіх профілюючих дисциплін, зокрема
з «Теорії і методики легкої атлетики». Види вимог для оцінки успішності
студентів розподіляються на: відвідування занять, виконання контрольних
нормативів та письмове тестування. У навчальній програмі зазначається
відповідна кількість балів за певні види контролю. Однак невідомим є факт
оволодіння студентами матеріалом з легкої атлетики в цілому, а саме виконання
вимог з даної дисципліни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В статті Вільчковського Е. [2]
висвітлено результати опитування випускників факультетів фізичного
виховання та фізкультурних ВНЗ. Він вважає, що для кращого володіння своєю
спеціальністю слід збільшити обсяг практичних занять з тих спортивних
дисциплін, які входять до шкільної програми (легка атлетика, спортивні ігри,
гімнастика та ін.). Навчальна програма повинна скеровуватись на методику
навчання техніки різних видів спорту. Важливе значення відіграє планування
розкладу занять, в якому нераціональним є послідовне розташування трьох
практичних занять (у спортивній залі, басейні на стадіоні) або за вісім
академічними годинами (чотири заняття) в день. Демократичний стиль у
стосунках зі студентами створює необхідний позитивний психологічний клімат
під час академічних занять. Технічні засоби навчання та комп'ютерна техніка
повинна широко застосовуватися на лекціях, семінарських і практичних
заняттях. Матеріальна база ВНЗ для проведення академічних занять, зокрема, зі
спортивних дисциплін повинна повністю забезпечувати вимоги навчального
процесу. Контроль за відвідуванням навчальних занять студентами всіх курсів –
основа організації навчального процесу.
Пірус О. [3] обґрунтовано технологію формування професійних
компетентностей з наголосом на інтерактивне навчання у процесі викладання
дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики», а також розроблено критерії та
доповнено систему показників, що визначають і дають змогу оцінити рівень
сформованості професійної компетентності та визначити готовність до
майбутньої професійної діяльності.
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Ашаніним В.С. [1] наведено результати впровадження комп’ютерних
програм тренування індивідуальних когнітивних здібностей студентів різних
спортивних спеціальностей Харківської державної академії фізичної культури.
Проведено порівняльний аналіз рівня розвитку когнітивних здібностей
студентів-спортсменів різних спортивних і неспортивних спеціальностей.
У статті [6] зазначено основні підходи до навчання техніки
легкоатлетичних вправ на заняттях з дисципліни «Теорія і методика легкої
атлетики» («ТіМЛА») у фізкультурному ВНЗ. Результатами дослідження
доведено, що максимальна акрофаза точності диференціювання фізичних вправ
припадає на час найбільших фізичних навантажень впродовж дня. Постійне
проведення занять в один і той же час сприяє швидкому сприйняттю матеріалу
та його тривалому збереженню в пам’яті.
На жаль, проведені дослідження не вирішують проблеми виконання вимог
студентами з дисципліни “Теорія і методика легкої атлетики» як майбутніх
фахівців з фізичної культури. Однак є відомості [5] про певні результати
студентів з різних видів легкої атлетики. Проте вони розглядаються в іншому
контексті та не розкривають суті вимог з дисципліни «ТіМЛА».
Мета дослідження полягає у визначенні рівня виконання вимог студентів
ЛДУФК з дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики».
Завдання дослідження:
1.
Вивчити
стан проблеми виконання
вимог студентами
фізкультурних ВНЗ з дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики».
2.
Визначити рівень виконання вимог студентами ЛДУФК з
дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики».
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне
спостереження, тестування, методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження проводилося з вересня 2012 року
по грудень 2013 року. У дослідженні брало участь 107 студентів факультету
фізичного виховання та 86 студентів факультету спорту ЛДУФК. Студенти
дисципліну «ТіМЛА» у ЛДУФК вивчали на 1 та 2 курсах впродовж 3 семестрів.
Навчальна програма з дисципліни «ТіМЛА» містила такі вимоги до студентів:
1-відвідування занять; 2-виконання контрольних нормативів; 3. письмове
тестування. Максимальна кількість балів кожного виду вимог – 20. Виконання
контрольних нормативів у 2 семестрах складається з трьох видів легкої
атлетики, в 3 семестрі – з 2 видів легкої атлетики. З рештою видів легкої
атлетики відбувалося ознайомлення у вигляді питань в лекціях та на практичних
заняттях.
Перший семестр включав тестування з таких видів легкої атлетики:
спортивна ходьба, біг на 800 м (жінки), біг 1500 м (чоловіки), штовхання ядра.
Другий семестр: біг на 100 м, стрибок у довжину способом «зігнувши ноги»,
метання гранати. Третій семестр: стрибок у висоту та метання списа. Кожен
результат тестування був розподілений за шкалою оцінок на: 5, 10, 15 та 20
балів.
Теоретичні знання студентів вивірялися за допомогою трьох письмових
тестувань, де студенти відповідали на питання з пошуком правильної відповіді.
Теми письмового тестування стосувалися питань історії розвитку легкої
атлетики, аналізу та методики навчання техніки пройдених видів легкої
атлетики.
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Результати письмового тестування та відвідування занять оцінювалися за
аналогічною бальною системою в оцінці складання контрольних нормативів.
Найвищим показником виконання вимоги є 20 балів, а найнижчим – 5 балів.
Таким чином, отримання студентом 20 балів з будь-якого виду вимог
відповідало високому рівню виконання завдання, 15 балів визначало середній
рівень, 10 балів – достатній рівень, а 5 балів – низький рівень.
Результати досліджень та їх обговорення. На рис. 1 представлено рівень
виконання вимог студентами з дисципліни «ТіМЛА». Високий рівень
представлено найбільшими відсотками студентів зі складання контрольних
нормативів: стрибок у висоту способом «переступання» - 53, штовхання ядра –
43, метання гранати – 32. Решта виконання вимог на високому рівні студентів
коливалося в межах від 7 відсотків в письмовому тестуванні №1 до 24 відсотків
у метанні списа.
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Рис. 1. Рівень виконання вимог студентами з дисципліни «ТіМЛА»
Середній рівень репрезентовано найбільшими відсотками студентів у
складанні контрольних нормативів: метання списа – 51, біг 1500 м – 48,25,
метання гранати – 43. Виконання студентами решти вимог на середньому рівні
знаходилося в межах від 21 відсотка в стрибках у довжину способом «зігнувши
ноги» до 39 відсотків в спортивній ходьбі та письмовому тестуванні №3.
Достатній рівень відображено найбільшими відсотками студентів у
письмовому тестуванні №1 – 59, складанні контрольного нормативу в стрибках
у довжину – 54, відвідуванні занять - 53. Виконання студентами решти вимог на
достатньому рівні лежало в межах від 12,5 в штовханні ядра способом «зі
стрибка» до 51 в спортивній ходьбі та письмовому тестуванні №2.
Низький рівень продемонстровано найбільшими відсотками студентів у
письмовому тестуванні №2 – 13, у складанні контрольних нормативів: стрибка у
довжину способом «зігнувши ноги» - 12, бігу на 100 м та метанні гранати – по
11. Виконання студентами решти вимог на низькому рівні помічено в межах від
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0,5 в стрибках у висоту способом «переступання» до 10,25 відсотків студентів у
бігу на 1500 м.
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Рис. 2. Рівень виконання вимог студентками з дисципліни «ТіМЛА»
На рис. 2 відображено рівень виконання вимог студентками з дисципліни
«ТіМЛА». Високий рівень спостерігався у 45,5 відсотків студенток в бігу на 800
м, 35 відсотків – у відвідуванні занять та штовханні ядра, 31 відсоток – у
письмовому тестуванні №3. Решта виконання вимог на високому рівні
студенток знаходилася в межах від 11 відсотків у метанні списа до 28 відсотків
у стрибках у довжину способом «зігнувши ноги».
Середній рівень продемонстровано найбільшими відсотками студенток у
складанні контрольних нормативів: спортивна ходьба – 43, 41 відсоток – у
відвідуванні занять, 37,5 відсотків – у штовханні ядра. Виконання студентками
решти вимог на середньому рівні знаходилося в межах від 19 відсотків у
метанні списа до 34,75 відсотків в бігу на 800 м.
Достатній рівень репрезентовано найбільшими відсотками студенток у
складанні контрольного нормативу зі штовхання ядра – 53, в метанні гранати –
48, у стрибках у висоту - 44. Виконання студентками решти вимог на
достатньому рівні помічено в межах від 14,25 в бігу 800 м до 41 відсотка
студенток в письмових тестуваннях №1 та №3.
Низький рівень відображено найбільшими відсотками студенток у
складанні контрольних нормативів: метанні гранати та метанні списа – по 17, у
письмовому тестуванні № 2 – 13,75, у стрибках у висоту – 13 відсотків.
Виконання студентками решти вимог на низькому рівні лежало в межах від 3
відсотків у письмовому тестуванні №3 до 11 відсотків у письмовому тестуванні
№1.
Висновки
1.
Проблеми навчання на факультетах фізичного виховання та
фізкультурних ВНЗ широко досліджувалися вітчизняними науковцями. В
наукових працях представлено розробки модульно-рейтингової системи;
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проекти інноваційних технологій для формування професійно важливих
якостей; методики визначення фізичної підготовленості студентів на заняттях з
легкої атлетики; інформаційні, комп’ютерні технології та аудіовізуальні засоби
навчання; методики комплексного педагогічного контролю; відеокомп’ютерний
аналіз рухових дій; тренажерні пристрої для навчання техніки та фізичної
підготовки. Однак, виконання вимог з дисципліни «Теорія і методика легкої
атлетики» студентами лежить поза конструктивного підходу науковців.
2.
Високий рівень виконання усіх вимог з дисципліни «ТіМЛА»
спостерігався у 22,1 відсотка студентів та 25,3 відсотка студенток ЛДУФК.
Середнього рівня виконання вимог досягнули 34,6 відсотка студентів та 30,5
відсотка студенток. Достатній рівень показали 35,2 відсотка студентів та 34,7
відсотка студенток. На низькому рівні опанування дисципліни «ТіМЛА»
знаходилося 8,1 відсотка студентів та 9,4 відсотка студенток. Серед
найбільшого відсотка студентів низького рівня під час виконання вимог
виявилися контрольні нормативи з: бігу 100 м, стрибка у довжину способом
«зігнувши ноги» та метання гранати. У студенток: метання гранати, стрибок у
висоту, метання списа. Дані показники свідчать про низький рівень їх
швидкісно-силової та технічної підготовленості в даних видах легкої атлетики.
3.
Найвищий показник низького рівня виконання вимог з письмового
тестування №2 визначено як у студентів, так і студенток (відповідно 13 та 13,75
відсотка). Письмове тестування №2 стосувалося питань історії розвитку, правил
змагань, аналізу та методики навчання техніки таких видів легкої атлетики, як
бігу на 100 м, стрибка у довжину та метання гранати.
Перспективи подальших досліджень у даному напряму стосуються
розробки та впровадження нових підходів до вимог з дисципліни «ТіМЛА» для
студентів ЛДУФК.
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РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ ВИМОГ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ» СТУДЕНТАМИ ЛДУФК
Галина Чорненька, Мирослав Павлось
Львівський державний університет фізичної культури
У статті йдеться про проблему виконання вимог з дисципліни «Теорія і методика легкої
атлетики». Автори оцінили виконання вимог у відсотковому еквіваленті за рівнями. Такий підхід
сприятиме коректуванню вимог та впровадженню нових підходів у навчальний процес.
Ключові слова: легка атлетика, навчання, вимоги, студенти, студентки.
УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И
МЕТОДИКА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ» СТУДЕНТАМИ ЛГУФК
Галина Чорненька, Мирослав Павлось
Львовский государственный университет физической культуры
В статье речь идет о проблеме требований по дисциплине «Теория и методика легкой
атлетики». Авторы оценили выполнение требований в процентном эквиваленте по уровням.
Такой подход будет способствовать корректировке требований и внедрению новых подходов в
учебный процесс.
Ключевые слова: легкая атлетика, обучение, требования, студенты, студентки.
THE LEVEL COMPLIANCE THE DISCIPLINE "THEORY AND METHODS OF
TRACK AND FIELD" STUDENTS LSUFC
Galina Chornenka, Myroslav Pavlos
Lviv State University of Physical Culture
The article refers to the problem of meeting the requirements of the subject "Theory and
Methods of track and field." The authors evaluated the requirements in percentage terms by levels.
This approach will facilitate updating requirements and implementation of new approaches in the
educational process.
Key words: track and field, education, requirements, students, girls students.

ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ
ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Оксана Швець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Аналіз науково-методичних джерел з теми
дослідження показав, що збереження і зміцнення здоров’я є одним із завдань
найважливіших напрямків розвитку оздоровчої фізичної культури. В останні
роки з’явилося багато літературних даних, що свідчать про зниження рівня
здоров’я студентів в процесі навчання [6, 9].
В силу високого навчального навантаження в університеті та підготовки до
занять вдома у більшості студентів відзначається дефіцит рухів в режимі дня.
Малорухлива ситуація відбивається на функціонуванні багатьох систем
організму студента, особливо серцево-судинної і дихальної, що веде до
зниження працездатності всього організму й особливо центральної нервової
системи: знижується увага, послаблюється пам’ять, порушується координація
рухів, збільшується час розумових операцій [10].
Програма по фізичному вихованню вищих навчальних закладів
недостатньо забезпечує збереження і зміцнення здоров’я студентів, підвищення
рівня їх функціональної і фізичної підготовки [4].
Саме це стало темою наших досліджень, пошук нових форм її організації у
вузах із включенням великого кола заходів, що збільшують як загальний обсяг
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фізичного навантаження, так і зацікавленість студентів у фізичному
удосконалюванні.
З метою вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ, спрямованого
на збереження і зміцнення здоров’я студентів та максимальне залучення
студентів до фізкультурно-оздоровчих занять, основаних на застосуванні
найбільш популярних засобів фізичного виховання, зокрема, різних видів
аеробіки [8] ми провели дослідження.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні
ефективних засобів і методів збереження і зміцнення здоров’я студентів шляхом
оздоровчої фізкультури. Провідним завданням дослідження – застосування
різних видів аеробіки ефективними методами фізичного виховання.
У роботі були використанні традиційні методи дослідження:
– теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної
літератури;
– педагогічні спостереження;
– педагогічний експеримент;
– визначення стану здоров’я за методикою В.П. Войтенка;
– визначення оцінки ризику розвитку серцево-судинних захворювань за
методикою О.С. Душаніна;
– визначення кількісних показників здоров’я.
Організація і методи дослідження. Об’єктом даного дослідження були
студентки, які навчалися у Вінницькому державному педагогічному
університеті ім. Михайла Коцюбинського на гуманітарних факультетах:
природно-географічному та інституті іноземних мов.
В експерименті впродовж двох років навчання взяли участь 50 студенток
першого курсу по 25 осіб кожного факультету. Заняття проводилися по 2 рази
на тиждень запланованих 2 години.
Медико-педагогічний контроль проводився два рази на рік – на початку
навчального року (вересень 2011 р.) і наприкінці навчального року (травень
2012 р.), аналогічно ці ж студентки які перейшли на другий курс (вересень 2012
р. і травень 2013р.).
Проводився порівняльний аналіз динаміки змін стану здоров’я студенток
за два навчальних роки під впливом експериментальної методики.
Результати дослідження. Для занять оздоровчою аеробікою комбінація
складалась на 32 рахунки – 4 елемента по 8 рахунків кожний. Підбиралася
музика, що включала три мелодійні фази, оскільки такий ритм притаманний для
танцювальної аеробіки (кількість тактів в хвилину синхронізовано з ударами
серця). Підготовчі та відновлювальні вправи на початку і в кінці заняття
виконувалися під музику, кількість тактів в хвилину в якій не перевищує 140.
Кожному етапу занять аеробікою відповідав власний музичний ритм, музика
допомагала встановити ритм і зняти напругу під час заняття.
У процесі занять постійно за допомогою медичного контролю велося
спостереження за станом серцево-судинної системи і рівнем витривалості
студенток. Якщо під час виконання тесту з’являлися неприємні відчуття,
негайно припиняли вправу. Виконавши тест, студентки сідали на лавку і не
пізніше ніж через 5 секунд підраховувався пульс. Результати підрахунку
оцінювали за таблицею.
Фізіологічний ефект аеробної активності виміряли по фізіологічній дії на
організм студенток, що займалися за програмою по аеробіці з музичним
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супроводом 120 акц./хв., що прирівнюються до бігу із швидкістю 12 км./год. і є
хорошим засобом аеробного тренування [2].
Виявлено [13] значний ефект впливу на організм вправ як низької, так і
високої інтенсивності, ми врахували рівень фізичної підготовленості, історію
хвороб і травм студенток та виключали великі навантаження особливо в області
колінних суглобів.
Таблиця 1
Оцінка частоти серцевих скорочень студенток 1-4 курсів
ЧСС, уд./хв.
79-84
90-97
106-109
118-119

Оцінка
Відмінно
Добре
Вище середнього
задовільно

122-124

Нижче середнього

129-134
137-145

Погано
Дуже погано

Оскільки частіше і перш за все, страждають суглоби ніг, на які припадає
максимальне навантаження (тазостегнові, колінні, гомілковостопні)
[13]
найкращий спосіб уникнути травм при заняттях аеробікою – це правильне
технічне виконання рухів.
На першому етапі основного педагогічного експерименту (вересеньтравень 2012 р.) заняття проводились за програмою переважно на витривалість і
силу, на другому етапі (з вересня по травень 2013 р.) використовували
комплексну програму підвищення фізичної підготовленості засобами переважно
вправ з аеробіки, загальними і спеціальними вправами. Тривалість першого
занять становило 45 хв. Співвідношення частин заняття при виконанні вправ на
витривалість складало: розминка – 30% часу від всього заняття; тренування –
70%.
Тривалість другого (комплексного) типу занять становило 60 хв.
Співвідношення частин уроку при виконанні програми на силу складало:
розминка – 20% часу від усього заняття; тренування на витривалість – 40%;
силове тренування – 40%.
Для гармонійного розвитку силових можливостей і зниження ваги тіла
(тим, хто мав надлишкову вагу) ми запропонували комплекси
загальнорозвиваючих, підводящих і змагальних вправ. Значного ефекту було
досягнуто використанням вправ з обтяженням. Частіше всього це були гантелі
вагою до 1 кг. Доведено [3, 14], що при використанні гантель малої ваги витрати
енергії підвищуються приблизно на 6-7% в порівнянні із вправами без
гантелей; підвищується пульс, викликаний дискомфортом і втомою
м’язів плечового поясу.
Проводячи дослідження ми враховували специфіку організації навчального
процесу у вузі і звернули особливу увагу на регулярні заняття студентів не лише
протягом семестру, але і в дні екзаменаційної сесії, а також на самостійну
роботу в канікулярний час.
САМООЦІНКА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТОК
ПЕРШОГО І ДРУГОГО КУРСІВ
Впровадження експериментальної методики в значній мірі позитивно
вплинуло на динаміку стану здоров’я студенток 1-2-х курсів. Стан здоров’я
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студенток молодших курсів досліджувався за методикою В.П Войтенка методом
самооцінки стану здоров’я.
Так, за самооцінкою власного здоров’я студентки-першокурсниці
визначили свій стан здоров’я як ідеальний – 27,5%, як добрий – 45,0%;
посередній – 15,0 %; задовільний 12,5 %. Жодна студентка не відзначила стан
свого здоров’я як незадовільний.
Впродовж навчального року у ході експерименту студентки першого курсу
віднеслися до стану свого здоров’я більш реально. Так, при повторному
обстеженні картина дещо змінилася: ідеальним станом здоров’я стали вважати –
18% студенток; добрим – 34%; посереднім – 22%, на задовільний оцінили –
20%, як незадовільний – 6% студенток.
За даними В.П. Войтенка одними із небезпечних симптомів захворювань є
серцево-судинні захворювання: тахікардія, брадикардія, міокардит, ішемічна
хвороба серця, гіпертонія, гіпотонія, які часто супроводжують студентську
молодь через дефіцит рухової активності. Це нас закономірно спонукало до
вивчення стану серцево-судинних захворювань на першому етапі дослідження.
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ЗА МЕТОДИКОЮ С.О. ДУШАНІНА
Самооцінка здоров’я і оцінка ступеню можливого ризику серцево
судинних захворювань проводилася за допомогою анкетування. За методикою
С.О. Душаніна нами була оцінена можливість виникнення ризику серцевосудинних захворювань [7]. За даними опитування відсутній ризик розвитку
захворювань серцево-судинної системи виявився у 42% першокурсниць,
мінімальний ризик – у 36%, ризик виражений – у 12% і ризик явний у 10%
студенток. Максимальний ризик не був виявлений.
Отриманні данні не зовсім співпадають з результатами диспансеризації,
якою було виявлено 34-62% випадків відхилення у стані здоров’я.
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТОК
ПЕРШОГО КУРСУ
Аналіз динаміки показників соматичного здоров’я першокурсників,
поданих в таблиці 2, показав середньостатистичні дані, які вірогідно не
відрізняються від результатів попередніх досліджень ряду авторів [1, 2], які
досліджували дану проблему.
Таблиця 2
Кількісна оцінка соматичного здоров’я студенток першого курсу
Mx ± Smx
Оцінка за регіон. стандтартами
Індекс Руф’є (відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с)
50
12,69 ± 0,35
н/с
3
Життєвий індекс, см /кг
50
49,26 ± 0,58
с
Силовий індекс, %
50
44,92 ± 0,6
н
Індекс ваги-зростту, г
50
34,28 ± 4,67
н/с
Індекс зросту-ваги
50
65,51 ± 0,41
н/с
n

Аналіз вихідних даних соматичного здоров’я першокурсниць показав
досить низький рівень соматичного здоров’я. За всіма показниками, за
виключенням життєвого індексу, величина результатів середньогрупових
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показників за регіональними оціночними таблицями виявилися нижче
середнього рівня.
Отриманні дані в кінці експерименту змусили нас внести корекції в
експериментальну методику: були побудовані чотири варіанти оздоровчих
комплексів фізичних вправ, які мінялися впродовж місяця; застосовувалися
ефективні методи для розвитку найважливіших для загального здоров’я
фізичних якостей; добиралися темпи рухів і серій вправ таким чином, щоб
тренування носило в основному аеробний характер (зі збільшенням ЧСС у
межах 130-150 уд/хв) [2].
Підготовча частина заняття з оздоровчій аеробіки базувалася на основній
гімнастиці і її ведучому засобі – загально розвиваючих вправ, що включають у
себе ходьбу, біг, стрибки, присідання, нахили, повороти тулуба, повороти
голови, вправи для рук, шиї і плечового пояса. Оздоровча аеробіка також
містила елементи художньої гімнастики: змахи, пружинні нахили і рухи,
рівноваги і повороти; елементи хореографії й акробатики: класичні, народні і
сучасні танці, перекати, перекиди, стійки [11, 12, 13].
Під впливом оновленої експериментальної методики в результаті занять у
студенток покращився обмін речовин в організмі, нормалізувалася робота
серцево-судинної і дихальної систем, підвищився імунітет до різних
захворювань, вони схудли.
Проведена корекція методичного підходу до збереження і зміцнення
здоров’я студенток шляхом оздоровчої фізкультури позитивно вплинуло в
першу чергу на показники соматичного здоров’я студенток другого курсу.
Порівняльний аналіз результатів дослідження 1 і 2 курсів показав (табл. 3):
Таблиця 3
Порівняльний аналіз результатів соматичного здоров’я студенток 1-2
курсів
(n = 50)
Курс
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Мх ± Smх
t
P
Індекс Руфє (відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с)
12,69 0,35
3,45
< 0,001
10,79 0,43
Життєвий індекс, см3 /кг
49,26 ± 0,58
8,69
< 0,001
41,96 0,61
Силовий індекс, %
44,92 0,60
4,94
< 0,001
51,62 0,71
Індекс ваги-зросту, гр
34,28 ± 4,67
0,28
> 0,05
35,30 3,21
Індекс зросту-ваги, см/кг
65,51 ± 0,41
1,87
> 0,05
64,12 0,62

Представлений в таблиці 3 аналіз даних показників соматичного здоров’я
свідчить про позитивні зрушення під впливом експериментальної методики в
результатах студенток 1-2 курсів. В показниках Індекс Руфє (відновлення ЧСС
після 20 присідань за 30 с) студентки другого курсу скоротили термін
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відновлення фізичної працездатності, порівнюючи з своїми результатами
будучи першокурсницями на 3,45 ум.од.
Значно покращився показник життєвого індексу – на 8,69 см3 /кг та
силовий індекс – на 4,94 %. У всіх випадках рівень вірогідності розбіжностей в
результатах від першого до другого курсу був значний – Р < 0,001.
У антропометричних показниках соматичного здоров’я суттєвих змін не
відбулося (Р > 0,05), але тенденція до покращення результатів збереглася.
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДРУГОГО
РОКУ НАВЧАННЯ
У другому році навчання, з врахуванням удосконалення експериментальної
програми відбулися значні зміни в стані здоров’я студенток другого курсу (на
першому етапі у 2011-2012 навчальному році вони були першокурсницями).
Про що свідчать дані таблиці 4.
Таблиця 4
Динаміка показників стану здоров’я студенток 2-го курсу
Курси
n
Mx ± Smx
Самооцінка здоров’я студенток першого і другого курсів
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

t

P

50
Ідеальний
18, 3 ± 0,52
5,4
< 0,001
50
Ідеальний
21,7 ± 0,34
50
Добрий
34,0 ± 0,39
12,1
< 0,001
50
Добрий
40,8 ± 0,41
50
Посередній
22,1 ± 0,44
6,8
< 0,001
50
Посередній
26,5 ± 0,46
50
Задовільний
20,0 ± 0,54
4,9
< 0,001
50
Задовільний
24,0 ± 0,63
50
Не задовільний
6,6 ± 0,23
11,7
< 0,001
50
Не задовільний
5,2 ± 0,38
Можливість виникнення ризику серцево-судинних захворювань.
50
Ризик відсутній
42,1 ± 0,38
18,6
< 0,001
50
Ризик відсутній
35,8 ± 0,57
50
Ризик мінімальний 36,1 ± 0,10
12,0
< 0,001
50
Ризик мінімальний 30,7 ± 0,33
50
Ризик виражений 12,3 ± 0,32
3,2
< 0,01
50
Ризик виражений 10,5 ± 0,48
50
Ризик явний
10,5 ± 0,39
1,9
> 0,05
50
Ризик явний
8,9 ± 0,62
50
Ризик максимальний
0
0
0
50
Ризик максимальний
0

З врахуванням проведення занять серії різнорідних комплексів фізичних
вправ оздоровчого спрямування, аналіз результатів самооцінки власного
здоров’я студенток-першокурсниць в значній мірі змінився: вони стали більш
реально оцінювати свій стан здоров’я, вміло контролювати відчуття організму
на фізичні навантаження і відповідним чином реагувати складовими фізичного
навантаження (обсягом, інтенсивністю, відпочинком).
Так за навчальний рік другого року навчання збільшилась кількість
студенток, які оцінювали свій стан здоров’я як ідеальний на 3,4%; на добрий –
6,8%; свій стан здоров’я як посередній оцінили – 4,4%; стабілізувалась кількість
студенток, які оцінили своє здоров’я на задовільно (із збільшенням на 4,0%); та
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покращили свій стан здоров’я студентки які на першому етапі оцінювали свій
стан здоров’я як незадовільний – 1,4%. У всіх випадках рівень вірогідностей
достатньо високий – Р < 0,001.
Аналогічна картина спостерігалася при вивчені стану можливого розвитку
виникнення ризику серцево-судинних захворювань. Результати аналізу
отриманих даних ще раз підтвердили ефективність експериментальної
методики: повторний аналіз результатів обстеження щодо покращення здоров’я
студенток за методикою О.С. Душаніна. Так, за результатами обстеження
студенток на предмет відсутності ризику виникнення серцево-судинних
захворювань на першому етапі експерименту становив 42,1 % до кінця
основного експерименту їх кількість збільшилась на 6,3 %; кількість студенток з
мінімальним ризиком захворювання також збільшилась на 5,4 % (Р < 0,001).
Нашим досягненням було зменшення кількості студенток з вираженим ризиком
захворювань на 1,8 % ( Р < 0,01) і з явним ризиком на 1,6 % (Р > 0,05). Що
стосується максимально вираженого ризику, то він не бува виявлений впродовж
всього експерименту.
Висновки. Застосування експериментальної методики за регіональними
оціночними таблицями в значній мірі підвищила рівень показників фізичного
стану студенток, зокрема їх стану здоров’я: відбулися значні зрушення у
динаміки показників соматичного здоров’я студенток; покращився рівень
здоров’я студенток другого курсу за методикою В.П. Войтенка та за оцінкою
ступеню ризику розвитку серцево-судинних захворювань студенток за
методикою С.О. Душаніна.
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АНОТАЦІЇ

ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ОЗДОРОВЧОЇ
ФІЗКУЛЬТУРИ
Оксана Швець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
На основі експериментальних даних у статті розкрита технологія збереження і зміцнення
здоров’я студенток, завдяки впровадження оздоровчої фізкультури. Розкрита динаміка
позитивних змін за показниками методики В.П. Войтенка, О.С. Душаніна і Г.Л. Апанасенка.
Ключові слова: студентки, збереження і зміцнення здоров’я, оздоровча фізкультура,
технологія, експериментальні дані.
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Оксана Швец
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
На основе экспериментальных данных в статье раскрыта технология сохранения и
укрепления здоровья студенток, благодаря внедрению оздоровительной физкультуры.
Раскрыта динамика позитивных изменений по показателям методики В.П. Войтенка, О. С.
Душанина и Г.Л. Апанасенка.
Ключевые слова: студентки, сохранение и укрепление здоровья, оздоровительная
физкультура, технология, экспериментальные данные.
MAINTENANCE And STRENGTHENING OF HEALTH OF STUDENTS ARE BY
HEALTH PHYSICAL EDUCATION
Oksana Shvets
Vinnytsya state pedagogical university
On the basis of experimental data in the article the exposed technology of maintenance and
strengthening of health of students, due to introduction of health іфзкультури. Exposed dynamics of
positive changes on the indexes of methodology of В.П. Войтенка, О. С. Душаніна and Г.Л.
Апанасенка.
Key words: students, economies and strengthening of health, health physical education,
technology, experimental data.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У СПОРТИВНИХ ШКОЛАХ
Ігор Шемчак, Денис Кулик, Аліна Чхань
Вінницький національний технічний університет
Постанова проблеми. Безперервно зростаючий організм, на відміну від
вже сформованного, дорослого, відрізняється рядом морфологічних та
функціональних особливостей, і, якщо недооцінити цей фактор, можна не тільки
загальмувати зростання спортивних результатів, а й привести до серйозних
порушень здоров'я юного організму. Проблеми здоров'я юних спортсменів
спостерігаються дуже часто.[6] Адаптація до фізичних навантажень у підлітків
менш ефективна, ніж у дорослої людини.[1] У зв'язку з цим очевидна
необхідність ранньої діагностики та прогнозування початкових функціональних
змін різних органів, які передують розвитку різних захворювань.[3;4] Білогур В.
Є. вказав, що проблеми зі здоров’ям у юних спортсменів можуть впливати не
тільки на фізичний стан дітей, а й на психологічний, що може призвести до
погіршення стану здоров'я всього організму.[8]
Мета дослідження – встановити оцінку рівня здоров'я дітей, що
займаються в дитячих юнацьких спортивних школах Вінницької області для
продовження тренувань або утримання, на деякий час, у зв’язку зі станом
здоров'я.
Завдання дослідження:
- кількісно-якісний розподіл дітей за групами здоров'я для планування
подальших заходів щодо зміцнення здоров'я, профілактики та лікування;
- визначення частоти проявів синдрому дисплазії сполучної тканини з боку
опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи в юних спортсменів;
- оцінка стану серцево-судинної системи юних спортсменів;
- визначення рекомендацій щодо збереження здоров'я і профілактики
захворювань юних спортсменів з урахуванням отриманих результатів .
Матеріали і методи дослідження. У ході додаткових обстежень в 2013
році нами і фахівцями лікувально-профілактичних установ Вінницької області
було обстежено 2527 дітей – спортсменів, що займаються в дитячо- юнацьких
спортивних школах легкою атлетикою, футболом, баскетболом, волейболом,
плаванням, боксом, східними єдиноборствами та іншими видами спорту.
Вік дітей – від 13 до 16 років, спортивний стаж – від 1,5 до 5 років,
спортивний розряд - від 2-го дорослого до КМС, співвідношення юнаків і дівчат
приблизно однакове.
Додаткове обстеження дітей-спортсменів проводилось лікарямиспеціалістами з використанням долікарського етапу обстеження, а також
встановлених лабораторних та функціональних методів.
Порядок проведення додаткових обстежень включав:
1. Огляд лікарями-спеціалістами – педіатром (дільничним лікаремпедіатром); акушером-гінекологом, неврологом, дитячим урологом, дитячим
хірургом, ортопедом-травматологом, офтальмологом, дитячим ендокринологом,
отоларингологом, дитячим стоматологом, психіатром, лікарем спортивної
медицини. Якщо давність дослідження не перевищувала 3 місяців,
використовувалися результати попередніх медичних оглядів, лабораторнодіагностичних досліджень.
2. Проведення лабораторних і функціональних досліджень – клінічний
аналіз крові, клінічний аналіз сечі, електрокардіографія (у 12 відведеннях); УЗД.
339

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
3. На долікарському етапі проводилося анкетування, дослідження
фізичного розвитку. Визначали рівень фізичного розвитку – ріст, маса тіла,
окружність грудної клітини (вдих, видих, пауза, розмах), динамометрія (правої і
лівої кисті, станова), функціональні проби з дозованим фізичним
навантаженням (20 присідань за 30 секунд, біг на місці протягом 2х-3х хвилин).
За результатами додаткової диспансеризації дітей-спортсменів кожному з
оглянутих, з урахуванням висновків лікарів-фахівців і результатів проведених
лабораторних та функціональних досліджень, визначалася група здоров'я з
метою планування подальших заходів щодо зміцнення здоров'я, профілактики
та лікування.
У роботі використовувала облікова форма «Карта обліку додаткової
диспансеризації» дітей, що навчаються в дитячо-юнацьких спортивних школах
Вінницької області.
Результати дослідження та їх обговорення.
1. Виявлено наступний розподіл дітей-спортсменів за групами здоров'я.
До першої групи здоров'я віднесені 23,5 % (590 осіб). Це практично здорові
діти, що не потребують диспансеризації. Таким дітям можуть бути дані
рекомендації щодо здорового способу життя.
Друга група здоров'я - діти-спортсмени з ризиком розвитку захворювання,
що потребують додаткового обстеження для уточнення (усунення) діагнозу,
(вперше встановлене хронічне захворювання) або лікування (ГРЗ, грип та інші
гострі захворювання, після лікування яких настає одужання). Ця група дітей
потребувала складання індивідуальної програми профілактики і проведення
профілактичних заходів. Група становила 57,2 % (1442 осіб) серед всіх
оглянутих.
У третю групу здоров'я увійшли діти, що потребують додаткового
обстеження і лікування в стаціонарних умовах муніципальної установи, що
стоять на диспансерному обліку з хронічного захворювання.
До третьої групи віднесені 18,7 % (468 осіб) учнів дитячих спортивних
шкіл нашої області. Всі діти-спортсмени третьої групи взяті на диспансерний
облік.
До четвертої групи здоров'я віднесені 0,3 % (5 осіб) - це діти, що
перебувають на диспансерному обліку з хронічного захворювання і потребують
додаткового обстеження і лікування в стаціонарних умовах федеральних
спеціалізованих медичних установ.
П'ята група - це діти, в яких вперше виявлені захворювання або ті, що
спостерігаються з хронічного захворювання і мають показання для надання
високотехнологічної медичної допомоги. До п'ятої групи віднесені 0,3 %
обстежених (5 осіб). Всі вони направлені до «Вінницької обласної дитячої
лікарні» або у спеціалізовані медичні установи.
Таким чином, не потребують медичного огляду і є здоровими або
практично здоровими 80,7 % оглянутих учнів дитячих спортивних шкіл. З
числа, що пройшли диспансеризацію та потребували додаткового обстеження в
умовах муніципальної установи - 41,01 % (1037 осіб), в умовах спеціалізованих
медичних установ – 0,3%(5 осіб).
2. Фенотипічні прояви синдрому дисплазії сполучної тканини (ДСТ) були
виявлені у 27,9 % обстежених юних спортсменів. На сучасному етапі розвитку
суспільства близько половини дітей і підлітків у віці від 7 до 16 років є носіями
критичної кількості антропометричних і фенотипічних маркерів ДСТ, які
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виявляють в певні періоди онтогенезу і відставання кісткового віку від
паспортного. Найбільш часто зустрічалися зміни з боку опорно-рухового
апарату та серцево-судинної системи.
При оцінці антропометричних даних звертали на себе увагу більш високий
зріст і зниження ваго-ростових показників, сколіоз, деформація грудної клітки,
плоскостопість, наявність синдрому гіпермобільності суглобів. Так, астенічний
тип статури зустрічався у 50,0 % спортсменів, синдром гіпермобільності
суглобів виявлений у 19,7 % обстежених, сколіоз - у 10,8 %, деформація грудної
клітки - у 3,1 %, плоскостопість - у 12,7 % підлітків.
Слід зазначити, що плоскостопість може стати одним з провокуючих
чинників втомних переломів кісток стопи, тендиніту сухожилля заднього
великогомілкового м'яза та іншої патології кінцівки. Крім того, особи з
гіпермобільністю суглобів схильні до виникнення різних м'язово-скелетних
змін, зокрема вивихів суглобів, ушкоджень зв'язок, сухожиль.
У той же час деякі дитячі тренери в гонитві за гнучкістю намагаються
постійно «розтягувати» своїх вихованців. Слід зазначити, що підвищена
гнучкість гарна тільки при збалансованому м'язово-сухожильному «корсеті»
суглобів.
Враховуючи це, з метою виявлення і профілактики функціональних і
ранніх морфологічних порушень ОДА у юних атлетів необхідне вдосконалення
системи допуску їх до занять спортом і щорічного поглибленого медичного
контролю (включення в загальноприйнятий комплекс обстежень спеціальних
показників і функціональних проб, що дозволяють виявити серед обстежуваних
дітей та підлітків групи ризику, які потребують особливого підходу до
організації послідовних і особливо початкових етапів фізичної підготовки).
3. Дослідження серцево-судинної системи юних спортсменів. Серед
вісцеральних проявів синдрому ДСТ найчастіше зустрічалися: аномально
розташовані хорди - у 4,5% спортсменів. Серед ускладнень з боку серцевосудинної системи переважали: порушення процесів реполяризації – у 13,5%,
екстрасистолічна аритмія – у 16,1 % , AV - блокада I ступеня у 6,7 % випадків,
AV - блокада II ступеня – у 3,4 %. Феномен WPW був діагностований у 5,7 %
підлітків при наявності пролапса мітрального клапана.
У дітей, що відрізняються астенічною статурою, частіше зустрічалося
вертикальне розташування електричної осі серця. У дітей при високому стоянні
діафрагми - горизонтальне. Більш значні повороти електричної осі серця
навколо осі як вправо ( > + 90 °) , так і вліво ( < 0 °), як правило були обумовлені
патологічними змінами в серцевому м'язі. При аускультації серця майже у всіх
підлітків визначалася дихальна аритмія, яка була особливо вираженою при
повільному і глибокому диханні – на вдиху ритм частішав, а на видиху ставав
рідшим. Ймовірно, це пов'язано з підвищенням гальмуючого впливу
блукаючого нерва на ритм серця в момент видиху.
Таким чином, результати, що отримані при проведенні додаткової
диспансеризації дітей-спортсменів, ставлять перед лікарями-педіатрами,
головним чином, перед спортивними лікарями, завдання контролю реалізації
індивідуальної програми реабілітації та профілактики для дітей другої групи
здоров'я, динамічному спостереженню за пацієнтами з третьою групою здоров'я,
перш за все тими, у кого вперше виявлені захворювання. Моніторинг основних
індикативних показників дозволяє судити наскільки ефективно проводиться
робота в «постдиспансерний період».
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Висновки. У даній статті було встановлено оцінку рівня здоров'я дітейспортсменів у Вінницьких спортивних школах. Стан здоров'я дітей поділили на
5 окремих груп, в яких потрібно встановити різний рівень навантажень або,
взагалі їх уникнути. Фенотипічні прояви синдрому дисплазії сполучної тканини
були виявлені майже у третини дітей. Сформульовані рекомендації по
збереженню здоров'я обстежених дітей, що мають відповідати кожна своїй групі
здоров'я, отриманих у результаті перевірки.
Підготовка юних спортсменів повинна поєднувати рішення оздоровчих,
виховних та спортивних завдань. Для забезпечення достатнього ефекту
тренування спортсменів слід враховувати наступні особливості їх організму:
вікові особливості юного організму, динаміку вікового розвитку; динаміку
розвитку основних фізичних якостей; особливості періоду статевого дозрівання;
індивідуальні особливості детей , що займаються спортом.
На цій основі повинні будуватися відбір, тренування, режим та лікарськопедагогічний контроль.
Перспективи подальших досліджень. За даним напрямком планується
провести повторну перевірку фізичного стану дітей, через пів року дівчат і
хлопців окремо.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

ЛІТЕРАТУРА
Вадюхин С. В. Педагогическое обоснование средств и методов тренировки,
направленных на оптимизацию структуры физических упражнений (на примере
тяжелой атлетики) Учебное пособие./Изд-во СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2008
г., 76 с. Соавторы Степанов В.С., Горулев П.С., Задиран И.И № 5 / 2008
Волков Л. В. Теорія і методика дитячого і юнацького спорту. – К.: Олімпійська
література, 2002.
Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов /
Юрий Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1988.
Митрофанова Е. Е. Психология развития: Учебно-методическое пособие/МФ
СПб ГУФК.: 2007.- 30 с.
Димитров И. Л. Травматизм и страхование в спорте [Текст] / И. Л. Димитров, О.
В. Кузичкина // Экономическая наука и практика: материалы II междунар. науч.
конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2013.
— С. 19-22.
Галашко О. І. Вплив тренувальних навантажень та функціональний стан
серцево-судинної системи спортсменів-армлестлерів різної кваліфікації / О.І.
Галашко // Слобожанський науково-спортивний вісник: № 5-2(33), 2012.
Феш І. В. Розвиток силових здібностей учнів старших класів у процесі занять
атлетичною гімнастикою / І. В. Феш, С. Ю. Ніколаєв // Молодіжний науковий
вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне
виховання і спорт : журнал. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.
Білогур В. Є. Соціально-філософський аналіз спорту як головної субстанції
самореалізації особистості: теоретико-методологічні виміри / В.Є. Білогур // Гілея
(науковий вісник): зб. наук.пр.- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР».- 2013.
Хорошуха М. Ф. Метод power-ергометрії у визначенні фізичної працездатності
юних спортсменів (повідомлення перше) // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за
редакцією проф. Єрмакова С. С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006, - №11.

342

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
АНОТАЦІЇ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У СПОРТИВНИХ ШКОЛАХ
Ігор Шемчак, Денис Кулик, Аліна Чхань
Вінницький національний технічний університет
У даній статті провели аналіз рівня здоров'я дітей, що займаються в дитячих спортивних
школах Вінницької області. Визначено можливість дітей продовжувати тренування. Проведено
кількісно-якісний розподіл дітей-спортсменів за групами здоров'я для планування подальших
заходів щодо зміцнення здоров'я. У результаті досліджень дітей розділили на п’ять груп за
станом їхнього здоров’я з метою планування подальших заходів щодо зміцнення здоров'я,
профілактики та лікування. Сформульовані рекомендації по збереженню здоров'я обстежених
дітей мають відповідати кожна своїй групі здоров'я, отриманих у результаті перевірки.
Ключові слова: здоров'я дітей-спортсменів, диспансеризація, групи здоров'я.
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
Игорь Шемчак, Денис Кулик, Алина Чхан
Винницкий национальный технический университет
В данной статье провели анализ уровня здоровья детей, которые занимаються в детских
спортивных школах Винницкой области. Определена возможность детей продолжать
тренировки. Проведен количественно-качественное распределение детей-спортсменов по
группам здоровья для планирования дальнейших мероприятий по укреплению здоровья. В
результате исследований детей разделили на пять групп по состоянию их здоровья с целью
планирования дальнейших мероприятий по укреплению здоровья, профилактики и лечения.
Сформулированые рекомендации по сохранению здоровья обследованных детей, должны
соответствовать каждая своей группе здоровья, которые мы получили в результате проверки.
Ключевые слова: здоровье детей-спортсменов, диспансеризация, группы здоровья.
MAINTAINING THE HEALTH OF CHILDREN IN SPORT SCHOOL
Igor Shemchak, Dennis Kulyk, Alina Chan
Vinnytsia National Technical University
This article analyzed the health of children involved in children's sports schools Vinnytsia
region. Children possibility to continue training. A quantitative - qualitative distribution of children sportsmens in the group health plan for further action on health promotion. As a result children were
divided into five groups according to their health in order to plan further action on health promotion,
prevention and treatment. Generated recommendations to preserve the health of the children,
recommendations need comply the group received as a result of verification.
Key words: health children's – spotrsmen’s, clinical examination, group health.

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕС-АЕРОБІКОЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ПОКАЗНИКИ ЖІНОК
Олена Шишкіна, Ігор Бейгул
Дніпродзержинський державний технічний університет
Постановка проблеми. Для досягнення успіхів у будь-якому виді
діяльності необхідне здоров’я. Саме тому усебічну повноту людського життя,
можна відчути тільки при його наявності. За даним Всесвітньої організації
охорони здоров’я, глобальна стратегія збереження здоров’я заснована на обліку і
вивченні трьох головних чинників: режиму харчування, фізичного навантаження
та етимології захворюваності. За останні роки дуже поширилась гіпокінезія і
гіподинамія серед населення, це призводить до впливу на організм людини є
зниження опірності, втрата фізичної працездатності. А наслідки цього зовсім
сумні: підвищена стомленість, млявість, апатія, сонливість, стрімке зростання
захворюваності. Саме тому, фізичні навантаження мають велике значення для
формування, зміцнення і збереження здоров’я людини.
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Для того, щоб мати міцне здоров’я людина повинна займатися спортом,
мати оптимальний рівень фізичної активності. Тільки ті фізичні навантаження,
які виконуються людиною мотивовано, свідомо, з бажанням, цікавістю і
викликають позитивні емоції, принесуть відчутний ефект в зміцненні і
збережені здоров’я. Всім вище перерахованим вимогам відповідають сучасні
види фітнесу і аеробіки, так як популярність їх базується саме на можливостях
індивідуалізувати заняття емоційність яких визначається виконанням рухів під
музику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення впливу занять
фітнесом на організм жінок присвячені роботи ряду дослідників [6; 9; 10].
Проаналізувавши літературу можна дійти висновку, що автори розглядають поперше, як студентську молодь долучити до здорового способу життя за
допомогою різних видів фітнесу [4; 7; 8]:, а по-друге, це вивчення впливу занять
фітнесом на жінок різного віку, які займаються з метою оздоровлення і
самоорганізації [1; 3; 10].
Однак, як свідчить аналіз літератури, багато питань методики проведення
занять з жінками різного віку фізичної підготовленості, функціональних і
індивідуальних можливостей, залишаються не вирішеними.
Так, наприклад, відсутні експериментально обґрунтовані практичні
рекомендації щодо контролю інтенсивності застосованих фізичних навантажень
в різні фази оваріально-менструального цикла і врахування психологічного
стану жінок.
Враховуючи актуальність проблеми зміцнення і збереження здоров’я,
особливо жінок репродуктивного віку ми здійснимо це дослідження.
Мета дослідження: проаналізувати динаміку функціональних показників
жінок, які займаються фітнес-аеробікою, з урахуванням фізичного навантаження
в різних фазах ОМЦ.
Організація та методи дослідження. Досліджувались особи жіночої статі
віком 21–25 років (n = 52), які були поділені на дві групи: контрольна група КГ
(n = 26) – жінки, які почали займатися фітнес-аеробікою; експериментальна
група ЕГ (n = 26) – жінки, які займаються фітнес-аеробікою на протязі одного
року. Рівень соматичного здоров’я жінок визначався за методикою Г.А.
Апанасенко [2], максимальне споживання кисню PWC170 визначалось за
методикою В.Л. Карпмана [5].
Результати дослідження та їх обговорення. Запропонована нами
методика занять фітнес-аеробікою для жінок репродуктивного віку включає
врахування у них стану їх психіки інтенсивності фізичного навантаження,
залежно від різних фаз оваріально-менструального циклу.
Переконливими виявились об’єктивні результати безпосереднього
вимірювання функціональних параметрів здоров’я жінок, які займаються
фітнес-аеробікою (табл. 1).
Так, частота серцевих скорочень у жінок, які займаються за нашою
методикою зменшилась на 1,3 уд./хв. (p < 0,01). Враховуючи інтенсивність
фізичного і психологічного навантаження в різних фазах цикла позитивно
відобразився і на артеріальному тиску крові. У осіб, які займалися без
урахування навантаження, артеріальний систолічний тиск був на рівні 112,7 мм.
рт. ст., а у тих, хто це враховував у відповідальності до фаз оваріальноменструального циклу, він знизився до 111,4 мм. рт. ст. (p < 0,05).
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Що стосується діастолічного тиску крові, то воно також зменшилось у
жінок, які займаються по нашій методиці. Сталося зменшення цього показника
на 1,1 мм. рт. ст. (p < 0,01).
Таблиця 1
Динаміка функціональних показників жінок, які займаються фітнесаеробікою з урахуванням інтенсивності фізичних навантажень, що
застосовуються в різних фазах ОМЦ ( ±m, n=52)
Досліджувані показники
ЧСС у спокої, уд/хв.-1
АТсист, мм.рт.ст.
АТдиаст, мм.рт.ст.
(ЧСС×АТсист)÷100, ум.од.-1
Час відновлення ЧСС після 20 присідань за
30 с
ЖЕЛ, мл
Життєвий індекс, мл/кг-1
Проба Штанге, с
Проба Генчі, с
PWC170, кгм/хв.-1
МПК, мл/хв.-1
ІГСТ, ум. од.
(Сила правої кисті ÷ маса тіла)×100 %-1

Контрольна
група

Експериментальна група

Рівень
вірогідності

Без урахування
ФН (n=26)
77,3±0,36
112,7±0,44
74,7±0,28
89,8±0,86

З урахуванням
ФН (n=26)
76,0±0,31
111,4±0,50
73,6±0,25
86,6±0,78

t

р

2,8
2,0
3,0
2,8

<0,01
<0,05
<0,01
<0,01

115,6±8,17

91,5±7,26

2,2

<0,05

3042±40,7
48,4±1,45
43,3±2,13
32,7±1,07
766,5±9,45
2537±21,8
83,4±2,54
48,2±1,24

2924±39,1
53,6±1,71
49,6±2,16
35,8±0,97
799,7±10,12
2611±22,3
92,0±2,76
52,9±1,31

2,1
2,3
2,1
2,2
2,4
2,4
2,3
2,6

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Ще один важливий показник стану серцево-судинної системи мав також
позитивну динаміку. Мається на увазі відношення частоти серцевих скорочень
до систолічного артеріального тиску крові помножене на 100. Як показало
визначення цього показника, у жінок, які займаються по нашій методиці, він
знижувався, у порівнянні з тими, хто не використовував методику. Відмінність
складала 3,2 ум. од. (p < 0,01). Це означає, що серце стало працювати більш
економно, а його функціональні параметри покращились.
Певну інформацію, яка переконує нас в ефективності впливу обраних
засобів тренування несе визначення ударного і хвилинного об’єму крові.
Відомо, що чим більша кількість крові виштовхується серцем в одиницю часу в
системний кровотік, тим краще кровопостачання працюючих тканин і органів.
Так, ударний об’єм крові у жінок, що займаються в КГ без урахування
інтенсивності фізичного навантаження по фазам циклу, дорівнював 80,14мл, а у
жінок з ЕГ – 117,02 мл, тобто збільшився на 36,88 мл (p < 0,05). Що стосується
хвилинного об’єму крові, то він у жінок з КГ дорівнював 8,1 л/хв.–1, а у жінок з ЕГ
– 14,3 л/хв.–1, тобто на 6,2 л/хв.–1 більше (p < 0,05). Це означає, що у жінок з ЕГ
збільшився об’єм виштовханої крові, що можливо за рахунку розширення
шлуночків серця та більш потужного їх скорочення.
Здатність до відновлення після фізичного навантаження оцінювалась
шляхом фіксації часу відновлення до початкового рівня частоти серцевих
скорочень після 20-ти присідань, які виконуються протягом 30 с. В ЕГ
отриманий показник 91,5 с., а в КГ – 115,6 с. Різниця складає 24,1 с.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що серцево-судинна система
жінок, які контролюють інтенсивність фізичного і психологічного навантаження,
застосовуючи запропоновану методику в різні фази оваріально-менструального
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циклу, розширила свої функціональні можливості та здатна забезпечити виконання
підвищених фізичних навантажень.
Дихальна система нерозривно пов’язана з серцево-судинною, утворюючи
єдиний кардіо-респіраторний апарат, також змінилася в позитивному напрямку.
Так, наприклад, такий показник, як життєва місткість легень у осіб групи ЕГ, які
займаються по розробленій методиці, збільшився порівняно з особами з групи
КГ на 118 мл (p < 0,05). Таку ж динаміку мали показники при затриманні
дихання на вдиху та видиху. Час затримання дихання на вдиху в ЕГ збільшився
на 6,3 с (p < 0,05), а на видиху – 3,1 с (p < 0,05).
Отримані дані свідчать про розширення можливостей осіб, що займаються
фітнес-аеробікою, як до аеробної (проба Штанге), так і до анаеробної
продуктивності при м’язовій діяльності.
Однак, пряме визначення фізичної працездатності і максимально
спожитого кисню дозволяє отримати найбільш достовірні дані про можливості.
Це завдання ми вирішували шляхом тестування, використовуючи пробу PWC170
та наступного обчислення МПК.
Результати дослідження свідчать про великі можливості до виконання
фізичної праці у жінок, які займаються за нашою методикою. Так, порівняно з
КГ, яка не враховувала інтенсивність фізичного навантаження, визначний
показник зріс на 33,2 кгм/хв.–1 (p < 0,05). Це означає, що жінки з ЕГ збільшили
можливість свого організму виконувати інтенсивну фізичну працю. При цьому,
адекватні зміни відбуваються і в забезпеченні її киснем. Мається на увазі те, що
у них і МПК збільшився на 74 мл/хв.–1 (p < 0,05).
Аналогічна динаміка виявлена нами і при визначенні індексу
Гарвардського степ-теста (ІГСТ). Виявилось, що цей показник збільшився на 8,6
ум. од. (p < 0,05) у жінок з експериментальної групи (ЕГ) на відміну від жінок з
контрольної групи (КГ). Ці дані слід розуміти, як покращення здатності жінок
підтримувати заданий темп та інтенсивність фізичних навантажень, що
закладені в розробленій нами методиці.
Відомо, що при показниках індексу Гарвардського степ-теста у рамках від
80 до 89 ум. од. фізична працездатність оцінюється як добра, а при збільшенні
показників до 90 ум. од. і більше – як відміна. Це означає, що використанні
розробленої нами методики дозволило за один рік тренувального часу жінкам
досягти відмінної працездатності.
Ще один показник, що ми протестували, це – відношення сили кісті до
маси тіла, також підтверджує відмічене вище: він змінився у кращу сторону –
збільшився на 4,7 ум. од. (p < 0,05).
Висновки:
1. Серцево-судинна система жінок, які контролюють інтенсивність
фізичного і психологічного навантаження, застосовуючи запропоновану
методику в різні фази ОМЦ, розширила свої функціональні можливості та
здатна забезпечити виконання підвищених фізичних навантажень.
2. Отримані дані свідчать про розширення можливостей жінок, щ
займаються фітнес-аеробікою, як до аеробної (проба Штанге), так і до
анаеробної продуктивності при м’язовій діяльності.
3. Розроблена нами методика дозволяє жінкам, які займаються фітнесаеробікою досягти за один рік відмінної працездатності.
Перспективою подальших досліджень може бути виявлення показників
емоційного стану жінок, які займаються фітнес-аеробікою.
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АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕС-АЕРОБІКОЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
ЖІНОК
Олена Шишкіна, Ігор Бейгул
Дніпродзержинський державний технічний університет
В статті описана розроблена нами методика занять фітнес-аеробікою для жінок
репродуктивного віку. Показано, що у жінок, які займаються по цій методиці де враховувалась
інтенсивність фізичного і психічного навантаження в різних фазах оваріально-менструального
цикла підвищується працездатність, розширюються функціональні можливості організма.
Ключові слова: фітнес-аеробіка, методика, працездатність, навантаження, оваріальноменструальний цикл.
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН.
Елена Шишкина, Игорь Бейгул
Днепродзержинский государственный технический университет
В статье описана разработанная нами методика занятий фитнес-аэробикой для женщин
репродуктивного возраста. Показано, что у женщин, которые занимаются по этой методике,
где учитывается интенсивность физических и психических нагрузок в разные фазы
овариально-менструального
цикл
повышается
работоспособность,
расширяются
функциональные возможности организма.
Ключевые слова: фитнес-аэробика, методика, работоспособность, нагрузки,
овариально-менструальный цикл.
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THE INFLUENCE OF AEROBIC FITNESS EXERCISES ON WOMEN’S FUNCTION.
Elena Shishkina, Igor Beygul
Dnieprodzerzhinsky State Technical University
The article describes the method of aerobic fitness exercises for women of reproductive age,
which is devised by us. It is shown, that women, who are involved in this method, where take into
account the intensity physical and mental activities in different phases ovarian-menstrual cycle, have
better efficiency and functional capabilities.
Key words: aerobic fitness, method, efficiency, activities, ovarian-menstrual cycle.

ФІТНЕС-АЕРОБІКА, ПІЛАТЕС ТА ШЕЙПІНГ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК
Олена Школа, Олена Фоменко
Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Постановка проблеми. Емансипація жінок ХХ століття підштовхнула
суспільство до формування нового еталону жіночої краси. Відродження
Олімпійських Ігор і участь в них жіночих команд розкрили нові можливості
жінкам різного походження, типу й тілобудови самостверджуватись,
самовдосконалюватись та саморозвиватися за допомогою регулярних занять
різними видами рухової активності. Як вказано в нормативних документах, на
які спирається сучасна система освіти в вищих навчальних закладах зазначено,
що основними завданнями є створення умов для задоволення потреб кожного
громадянина України у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку;
виховання у населення України відповідних мотиваційних та поведінкових
характеристик.
Існуючі в даний час програми з фізичної культури в освітніх установах
України, їх зміст і стандартні вимоги прийшли в супереч з особистісно
орієнтованим фізичним вихованням студенток, на яке орієнтовані останні
дослідження в цій сфері. У зв'язку з цим назріла необхідність у корегуванні
навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах з
урахуванням мотивації студенток до занять фізичною культурою і спортом.
Як показують останні дослідження, проведені нами серед студентської
молоді, актуальними на цей час руховими видами активності є фітнес-аеробіка,
пілатес, шейпінг та інші види оздоровчої гімнастики. Саме вони є рушійною
силою для підвищення мотивації студентської молоді до занять фізичним
вихованням у ВНЗ і є задатком для подальшого здорового способу життя.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано відповідно до «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і
спорту на 2011-2015 рр.» за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи
індивідуалізації навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та
спорті» (№ державної реєстрації 0112U002001), а також згідно з науководослідною роботою, яка виконується за кошти держбюджету на 2013-2014 рр.
«Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, педагогічних та
медико-біологічних технологій для формування здорового способу життя» (№
державної реєстрації 0113U002003).
Мета дослідження – впровадження елементів обраних видів аеробіки і її
форм в основні заняття з фізичного виховання студенток, оскільки саме цей
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контингент студентської молоді володіє низьким мотиваційним порогом для
систематичних занять.
Завдання дослідження:
1. Показати ефективність елементів обраних видів аеробіки у підготовчій
частині заняття;
2. Підвищити мотивацію студенток до систематичних занять фізичним
вихованням;
3. Покращити показники фізичних якостей студенток.
Методи дослідження. В даній роботі були використані анкетування
студенток та викладачів фізичного виховання, математична обробка даних,
тестування фізичних якостей. Дане дослідження проводилося в Харківській
гуманітарно-педагогічній академії на факультеті фізичного виховання. У
структуру обов'язкових занять з фізичного виховання (а саме в підготовчу
частину заняття) були впроваджені елементи обраних видів аеробіки.
Результати дослідження. В основу розробленої нами експериментальної
програми для занять з фізичного виховання студенток були покладені
дослідження багатьох вчених, і наші власні. Так, експериментальні дослідження,
які проводилися в групах студенток, показали позитивну динаміку в розвитку їх
фізичних якостей в результаті занять фітнес-аеробікою, пілатесом та шейпінгом.
Достовірні поліпшення відбулися майже у всіх тестах, за якими випробувалися
студентки. Крім того, була обґрунтована ефективність використання занять
фізичним вихованням на основі фітнес-аеробіки, пілатесу та шейпінгу в
порівнянні із звичайними традиційними заняттями з фізичного виховання у
зв'язку з їх популярністю, що є сильним мотиваційним чинником [1, 4, 5].
Особлива увага в розробленій нами програмі приділялася музикальному
супроводу [3]. Володіючи безпосередньою емоційною дією, музика сприяє
підвищенню продуктивності у будь-якому виді діяльності, стимулює рухи,
підвищує емоційність занять, допомагає легше переносити фізичне
навантаження, позитивно впливає на психоемоційний стан людини, засвоєнню
навчального матеріалу. Використовуючи музику ми дотримувались необхідних
умов: темпу, жанру, музичного смаку, грамотного використання ритмічного
малюнка, рахунку і т. п.
Під час побудови таких комплексних занять з фізичного виховання ми
використовували загальноприйняті в області фізичної культури і спорту методи
навчання. В той же час існує специфічний підхід в підборі методів властивих
тільки аеробіці. На сьогодні в практиці фізичного виховання у ВНЗ
використовується достатньо велика кількість різноманітних методів, які
допомагають студенткам освоювати дисципліну з більшою ефективністю.
Ми виділи деякі особливості, які впливають на вибір методів навчання в
занятті з використанням певних видів аеробіки при побудові підготовчої
частини:
викладач протягом підготовчої частини виконує разом з студентками
всю програму, що пред'являє підвищені вимоги до його функціонального стану,
до техніки рухів, яку він демонструє особистим прикладом;
має місце дефіцит часу. За мінімально коротку тривалість частини
заняття і кількість годин на тиждень необхідно добитися більшого оздоровчого
ефекту;
використання музичного супроводу в заняттях, яке «нав'язує» певний
темп рухів, скорочує час для «обдумування» учбового матеріалу. Викладач при
349

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
цьому вирішує всі завдання на льоту, стежить за технікою, за фізичним і
психологічним станом студенток, робить деякі правки, дає пояснення,
використовуючи при цьому необхідні в даній ситуації методичні прийоми.
Також нами були виділені основні методи, пов’язані з побудовою аеробних
композицій:
- метод лінійної прогресії, який полягає в багатократному повторенні
елементу ногами з поступовим додаванням інших компонентів (рук, поворотів,
темпу і т.д.).
- метод «від голови до ніг» пред'являє більш підвищені вимоги до рухових
здібностей студенток, а також до рухової пам'яті, розвиток якої стане необхідним
для оволодіння в подальшому складнішими вправами.
- метод «зигзаг» використовується при побудові композицій, із вже
засвоєних елементів. Він пред'являє вимоги до координації рухів і вимагає
концентрації уваги.
- метод складання, на відміну від методу «зигзаг» в комбінації
повторюються не окремі елементи, а їх з'єднання.
- метод блоків є найбільш складною формою організації різних елементів
композицій в аеробіці [2, 5].
При проведенні занять з фізичного виховання з елементами фітнесаеробіки, пілатесу та шейпінгу важливе значення мали методичні прийоми
управління групою. Це ще одна особливість яка обумовлювала специфіку наших
занять:
- Оперативний коментар і пояснення - це вказівки викладача у процесі
виконання вправ. В цьому випадку особливістю даного прийому, який широко
застосовується в будь-якому тренувальному процесі, (вербальний метод), є
уміння викладача застосовувати не тільки прямий рахунок при виконанні вправ,
але і зворотний. Такий підхід виконує роль попередньої команди, коли студентки
розуміють, що наближається кінець вправи.
- Метод жестів. Цей метод полегшує роботу викладача і дуже широко
застосовується в практиці. Використання цього методу обумовлене звучанням
музики на заняттях, яка не дозволяє вільно спілкуватися зі студентками.
Окрім представлених вище методичних прийомів можна назвати
другорядні, але теж дуже значущі – виразні рухи тілом, міміка викладача.
У методику навчання в підготовчу частину заняття з фізичного виховання
студенток були включені наступні види аеробіки: танцювальна або фітнесаеробіка, пілатес, силова аеробіка або шейпінг. Вони найбільш доступні і
надають достатньо різнобічну дію на організм студенток.
1) Танцювальна або фітнес-аеробіка, крім вказаних вище компонентів,
розвиває координаційні й музичні здібності, відчуття ритму; виховує культуру
рухів, смак, пластику і т.д. Також вона сприяє розвитку загальної витривалості,
працездатності, вихованню правильної постави, є фундаментом для освоєння
інших видів аеробіки. Крім того, виховує позитивні емоції, створює гарний
настрій.
2) Пілатес в даний час дуже популярний. Він включає елементи пластики
та стретчінгу і сприяє розвитку силових якостей та гнучкості. Вправи на
розтягання м'язів, зв'язок, сухожиль, які дуже спиятливо впливають на функції
організму, розвиток гнучкості і рухливості в суглобах, коректують поставу і
мають лікувально-оздоровчий ефект. Також діє як психологічне розвантаження,
знімаючи зайву емоційну напругу, агресію.
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3) Силова аеробіка або шейпінг спрямована на розвиток силових
здібностей студенток і дуже гармонійно доповнює всі попередні напрями.
Силова аеробіка звичайно використовується в комплексі з іншими видами
аеробіки.
Висновки. При послідовному застосуванні компонентів (музика,
навантаження, методи і методики навчання) побудови сучасного заняття з
фізичного виховання студенток вищих педагогічних закладів, а саме його
підготовчої частини, призвело до підвищення загального мотиваційного порогу,
а також покращилися показники фізичних якостей студенток. Все це знайшло
відображення у покращенні ставлення студенток до фізичного виховання як
навчальної дисципліни у вищому педагогічному закладі, так і частини загальної
культури життя.
Перспективи подальших досліджень. Подальше дослідження планується
провести щодо організації занять з физичного виховання на основі інших видів
нетрадиційної гімнастики та їх вплив на організм і здоров’я студенток.
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АНОТАЦІЇ

ФІТНЕС-АЕРОБІКА, ПІЛАТЕС ТА ШЕЙПІНГ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
СТУДЕНТОК
Олена Школа, Олена Фоменко
Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Дана стаття розкриває певні компоненти підготовчої частини занять з фізичного
виховання студенток з елементами обраних видів аеробіки. Подані методики навчання, на які
можна спиратися при побудові як окремого заняття, так й цілого циклу.
Ключові слова: фітнес-аеробіка, пілатес, шейпінг, студентки, фізичне виховання.
ФИТНЕС-АЭРОБИКА, ПИЛАТЕС И ШЕЙПИНГ В ФИЗИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК
Елена Школа, Елена Фоменко
Коммунальное учреждение
«Харьковская гуманитарно-педагогическая академия»
Харьковского областного совета
Данная статья раскрывает компоненты подготовительной части занятия по физическому
воспитанию с элементами выбранных видов аэробики. Даются методики обучения, на которые
можно опираться при построении как отдельного занятия, так и целого цикла.
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FITNESS AEROBICS, PILATES AND SHAPING IN PHYSICAL EDUCATION
STUDENTS
Elena Schola, Elena Fomenko
Communal Establishment
"Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy"
Kharkiv Regional Council
The article describes certain components of the preparing part of physical culture lesson with
the elements of aerobics. System of methods which may be used in the structure of lesson and lesson
cycles are given.
Key words: fitness-aerobics, pilates, shaping, students, physical education.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ
НАВЧАННЯ В МІНІ-ФУТБОЛІ
Тарас Шпичка, Олена Хотенцева, Олександр Розпутній, Валерій Данилюк
Національний університет харчових технологій
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Зниження рівня здоров'я та фізичної підготовленості студентської молоді
вимагає постійного вдосконалення і коригування форм організації та
проведення занять з фізичного виховання. Про необхідність активної боротьби з
малорухливим способом життя значної частини сучасної студентської молоді та
побудови раціонального способу життя, що включає оптимальний режим
рухової активності, заснований на систематичних заняттях фізичною культурою
і спортом, багато разів виступав ряд фахівців [2, 4-7]. Сьогодні одним з
найбільш популярних серед молоді засобів фізичного виховання є міні-футбол.
В умовах вузів за допомогою цієї спортивної гри вирішуються проблеми
рухової активності і зміцнення здоров'я студентів, розвивається інфраструктура
системи підготовки спортивних резервів і підйом масовості занять з мініфутболу серед молоді [2-7]. Поряд із популяризацією спортивної гри в вузах,
зростає і необхідність в забезпеченні фахівців фізичного виховання спеціальною
науково-методичною літературою, посібниками та відеоматеріалами з мініфутболу, що допоможе покращити підготовку студентів протягом всіх років
навчання.
Особливо гострим є питання підготовки студентів першого року навчання
не профілюючого вузу, які за вибором обрали заняття з фізичного виховання на
основі міні-футболу.
Міні-футбол висуває високі вимоги до організму і особистості спортсмена:
вимагає швидкості мислення, прийняття самостійних рішень, сміливості та
наполегливості, швидкісних, силових, координаційних здібностей, вольових
якостей, емоційної стійкості [5, 6]. Однак більшість студентів, які щойно
вступили до вузів, мають низьку підготовку і можливості відповідати високим
вимогам характерним міні-футболі.
Звідси, постає проблема підготовки студентів перших курсів, які
здебільшого характеризуються порушенням координації рухів, швидкістю
реакції, орієнтування в просторі і в часі, рівновагою, вмінням регулювати
м'язову напругу, що негативно позначається на освоєнні нових рухових дій [1].
Проблема поглиблюється ще й тим, що без початкової підготовки студентів в
міні-футболі, неможливі подальші заняття цим видом спорту в умовах вузу.
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Таким чином, для ефективного становлення студентів як гравців в мініфутболі необхідно сформувати у них фундамент рухових дій, фізичних
здібностей, психологічної готовності, що стане підґрунтям для подальшого
розвитку.
Для вирішення проблеми дослідження було сформульовано мету, яка
полягала в розробці та перевірці ефективності програми початкової підготовки
студентів першого року навчання в міні-футболі.
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставленої мети
було використано аналіз теоретико-методичної літератури, педагогічний
експеримент та методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 24
студенти (юнаки) у віці від 17 до 18 років, які вступили на перший рік навчання
Національного університету харчових технологій. До початку педагогічного
експерименту, досліджуваний контингент не мав досвіду занять міні-футболом
на належному рівні, а характеризувався лише вміннями вуличного футболу і
відсутністю знань.
Програма початкової підготовки в міні-футболі включала всі основні види
підготовки: теоретичну, загальну і спеціальну фізичну, техніко-тактичну,
вольову та психологічну. Заняття відбувалися 2 рази на тиждень тривалістю 90
хв.
Суть теоретичної підготовки полягала в навчанні основним правилам гри,
закріпленні знань про порушення, про амплуа гравців, про їх індивідуальну і
командну гру, про важливість систематичних тренувань. Основними методами
вирішення даних завдань були пояснення, відкриті бесіди, запитання та усне
повторення пройденого матеріалу, показ прийомів і технічних дій.
Загальна та спеціальна фізична підготовка будувалися з урахуванням рівня
підготовленості студентів першокурсників та носила диференційований підхід.
Основними засобами були:
• різновиди ходьби і фізичних вправ в ходьбі;
• різновиди бігу;
• загально-розвиваючі вправи з елементами класичної йоги;
• рухливі ігри, що розвивають спритність та формують ігрове мислення.
Техніко-тактична підготовка мала на меті вирішення завдань контролю та
відчуття м'яча, навчання техніці передач, вмінню взаємодіяти з партнерами.
Основними технічними елементами було обрано удари, передачі і ведення
м’яча, що відпрацьовувалося за допомогою таких вправ:
• передачі внутрішнім і зовнішнім боком стопи, із зупинкою м'яча, в один
дотик, в парах, в трійках в русі – зі зміною учасників;
• передачі з різних дистанцій – короткі, середні, довгі;
• удари м'яча у ворота з місця, з розбігу, по рухомому м'ячу, з різних точок
майданчика.
• ведення м'яча кроком, бігом, з прискоренням; ведення м'яча з обведенням
перешкод; естафети; ведення м’яча в парах; ведення і удар по воротах.
Засобами тактичної підготовки були:
• рухливі ігри та естафети з елементами міні-футболу;
• відпрацювання ігрових ситуацій і тактичних схем;
• двостороння гра в міні-футбол в рамках тренувань.
Вольова і психологічна підготовки мали на увазі навчання студентів
дисципліні в команді, протидіяти втомі, труднощам та наполегливій праці,
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самостійності і самоконтролю в ході тренувань, навчання взаємодіяти з
партнерами по команді, суперниками, тренерами, суддями.
Результати дослідження та їх обговорення. Для перевірки ефективності
розробленої програми проводилося тестування фізичних здібностей молодих
людей. Оцінка здійснювалася за допомогою 6 тестів, які дозволяли оцінити
рівень розвитку рухових умінь, характерних для міні-футболу. Тести
проводилися три рази: на початку дослідження (вересень 2012 р), Через 4 місяці
– проміжний зріз (січень 2013 р) і в кінці (червень 2013 р).
Для оцінки швидкості використовувався тест «Біг на 30 метрів»,
швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця, координаційних і
швидкісних здібностей – «Човниковий біг 4x9 м». Техніко-тактичні вміння
оцінювалися за допомогою прямого удару у площину воріт, передачі на точність
внутрішньою стороною стопи, ведення м'яча на швидкість з перешкодами.
Аналіз динаміки результатів в тестах «човниковий біг», «ведення м'яча»,
«біг на 30 м» та стрибка у довжину з місця показав, що у всіх чотирьох тестах з
часом величина результатів рівномірно поліпшується. Так результати
човникового бігу покращилися на 24 %, ведення м'яча – на 27 %, бігу на 30 м –
31 %, стрибка у довжину з місця – на 22 %.
Зв’язок між етапом тестування і результатом носить майже лінійний
характер, за винятком проміжку між другим і третім тестуванням в веденні
м'яча і бігу на 30 м, де динаміка більш виражена. Це пов'язано з тим, що в період
між першим і другим тестуванням багато часу витрачалося на теоретичну
підготовку і початкове розучування технічних елементів.
Аналіз динаміки результатів у тестах «прямий удар у ворота» і «передача
м’яча» дозволяє показати, що з часом показники покращуються, відповідно
темпи приросту становлять 49 % і 54 %. При цьому, зв'язок між часом і
отриманими результатами носить лінійний характер.
Опрацювання отриманих результатів за допомогою метода «критерій
Стюдента», який виявив статистично достовірні відмінності (p < 0,05) у всіх
тестах дозволяє засвідчити ефективність запропонованої програми. Динаміка
підвищення результатів супроводжувалася великою тратою часу на теоретичну
підготовку, розучування окремих технічних елементів протягом першого і
другого етапу початкової підготовки.
Ефективність розробленої програми, що виражається, по-перше, в
поліпшенні всіх фізичних здібностей, характерних для міні-футболу і
відсутністю негативної динаміки у студентів першого року навчання, а подруге, появі потенційних можливостей для подальшого розвитку рухових вмінь
і навичок.
Основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших
досліджень у даному напряму. Аналіз та обговорення результатів дослідження
дозволяють стверджувати, що студенти, які вступають на перший курс навчання
до вузів, обираючи міні-футбол як засіб фізичного виховання, потребують
належної початкової підготовки з даного виду спорту, оскільки саме бажання
займатися міні-футболом, ще не гарант належної підготовленості в даній
спортивній грі.
Установлено, що студенти першого року навчання здатні підвищити свої
фізичні здібності і освоїти базові навички гри в міні-футбол в умовах занять,
визначених запропонованою програмою початкової підготовки.
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Результати педагогічного експерименту підтвердили позитивний вплив
програми початкової підготовки з міні-футболу, що підтверджує ефективність її
застосування для студентів першого року навчання у непрофілюючому вузі.
Перспективним напрямом досліджень є розробка та перевірка ефективності
загальної програми навчання з міні-футболу, яка буде враховувати особливості
студентів протягом всього навчання у непрофільному вузі.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ В
МІНІ-ФУТБОЛІ
Тарас Шпичка, Олена Хотенцева, Олександр Розпутній, Валерій Данилюк
Національний університет харчових технологій
Представлено результати ефективності програми початкової підготовки студентів
першого року навчання в міні-футболі. Установлено, що студенти першого року навчання
здатні підвищити свої фізичні здібності і освоїти базові навички гри в міні-футбол в умовах
занять, визначених запропонованою програмою початкової підготовки.
Результати педагогічного експерименту підтвердили позитивний вплив запропонованої
програми з міні-футболу, що підтверджує ефективність її застосування для студентів першого
року навчання у непрофілюючому вузі.
Ключові слова: студент, міні-футбол, підготовка.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В
МИНИ-ФУТБОЛЕ
Тарас Шпичка, Елена Хотенцева, Александр Розпутий, Валерий Данилюк
Национальный университет пищевых технологий
Представлены результаты эффективности программы начальной подготовки студентов
первого года обучения в мини-футболе. Установлено, что студенты первого года обучения
способны повысить свои физические способности и освоить базовые навыки игры в минифутбол в условиях занятий, определенных предложенной программой начальной подготовки.
Результаты педагогического эксперимента подтвердили положительное влияние
предложенной программы по мини-футболу, что подтверждает эффективность ее применения
для студентов первого года обучения в непрофильном вузе.
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FEATURES PREPARE STUDENTS FIRST YEAR OF THE MINI-FOOTBALL
Taras Shpychko, Helen Hotentseva, Alexander Rozputniy,Valery Danyluk
National University of Food Technologies
The results of the effectiveness of the program of initial training students in the first year of
mini-football. Established that first year students can improve their physical abilities and master the
basic skills of the game of indoor soccer in the conditions of employment set out the proposed
program of initial training.
Results pedagogical experiment confirmed the positive impact of the proposed program of
indoor soccer, confirming the effectiveness of the application for the first year students in college.
Key words: student, mini football, training.

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
УЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА ВИСНОВКАМИ СТУДЕНТІВ
Віктор Шутько
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ “КНУ”
Постанова проблеми. З позиції сьогодення в потребах реформування
національної системи фізичної культури виняткове значення набуває система
теоретичної та практичної підготовки фахівців в сфері шкільного фізичного
виховання. Організація та проведення уроків фізичної культури на сучасному
науково-методичному рівні потребують від учителя пошуку нових шляхів та
методів проведення навчально-виховного процесу.
Погіршення стану здоров’я підростаючого покоління підвищило вимоги до
висококваліфікованих учителів фізичної культури, які мають сприяти
формуванню традицій і культури здорового життя, престижу здоров’я,
залученню учнів до активних занять фізичною культурою [2].
Тому, особливої уваги набуває вирішення проблеми якісної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури як фахівців, що мають не лише глибокі
знання, достатній рівень фізичної підготовленості, а й здатні кваліфіковано
використовувати набуті за період навчання знання та практичні навички у
майбутній професії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування
професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури постійно
знаходиться в полі зору досліджень сучасних науковців. Професійну
компетентність вони базують на психологічних основах педагогічної
майстерності вчителя, медико-біологічної, валеологічної, спортивної,
професійно-педагогічної підготовки, використання інноваційних технологій, та
ін.
На думку Чепелюк А. [5] професійна діяльність майбутнього учителя
фізичної культури повинна передбачити не тільки розкриття особистісного
фізичного потенціалу, а також розвиток особистості в інтелектуальній, творчій,
психологічній та педагогічній сферах.
Сучасна система освіти, в тому числі і фізкультурна, повинна забезпечити
підготовку кваліфікованого спеціаліста, готового застосувати та нарощувати
освітній потенціал, постійно удосконалюватися [3].
В
основу
функціонування
всіх
компонентів
соціокультурної
компетентності Іваній І.В. [1] покладає духовне, ціннісне ставлення особистості
майбутнього вчителя, висуває людино творчу функцію фізичної культури, яка
поєднує в собі одночасно “виховання духовного і фізичного”.
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Вчитель, який відповідає сучасним “вимогам” школяра, володіє
необхідними якостями, постійно їх удосконалює, завжди буде користуватись
“попитом” у школярів. Тільки такий педагог здатен стати авторитетом у дітей і
матиме на них позитивний вплив. І це не тільки вимоги та потреби школярів до
особистості вчителя фізичної культури, а й вимоги до нього сучасної школи, та
постійно прогресуючого суспільства [6].
Та кінцевою метою професійної діяльності викладача фізичної культури за
ствердженням Федоровича О.В. [4] являється досягнення стану, щоб керований
ним процес фізичним вихованням школярів максимально дієво сприяв
зміцненню їх здоров’я.
Постановка завдання. Здійснити оцінку ставлення майбутніх фахівців до
професії вчителя фізичної культури. Отримати уточнені та конкретизовані
додаткові знання та уміння, які студенти вважають найнеобхіднішими в своїй
професії для їх подальшого висвітлення в навчальному процесі.
Методи дослідження. Аналіз психолого-педагогічної і методичної
літератури, анкетування, узагальнення, систематизація.
Результати дослідження. Для визначення поглядів студентів з приводу їх
ставлення до своєї майбутньої професійної діяльності та суджень про
особистість сучасного вчителя фізичної культури, нами було проведено
анкетування, в якому взяли участь студенти з додатковою спеціальністю
«вчитель фізичного виховання».
Під час анкетування студенти мали змогу надати оцінку стану проведення
сучасних уроків фізичної культури в школі. В результаті цієї роботи, нами була
отримана інформація, від значної частини опитуваних, які вважають, що уроки
фізичної культури проводяться на високому рівні тільки на державних паперах,
а на практиці ці уроки часто використовують в інших цілях, а саме: готуються
до свят, ЗНО, шкільних заходів, тощо. До того ж студенти зазначали, що вчителі
не достатньо освічені і не можуть навчити дітей елементарних вправ, вчителі не
відчувають потрібної відповідальності, жорстоко відносяться до певних
категорій дітей, не намагаються зробити уроки цікавими, у них немає мотивації
в роботі, а якщо і проводять уроки, то найчастіше – це біг і завчені ігри. Вони не
навчатимуть тому, що передбачено програмою. Все це – на думку респондентів
– є серйозною проблемою.
Щоб зрозуміти ставлення учасників анкетування до викладачів фізичного
виховання, з якими вони стикалися в свої шкільні роки та під час педагогічної
практики, їм було поставлено питання про те, яку роль у їхньому житті відіграє
вчитель фізичної культури. Ми отримали відповіді, з яких найбільшої уваги
заслуговують наступні:
- «У моєму житті, вчитель фізичного виховання відіграє важливу роль, так
як все основне, що мені треба було знати я дізналася саме від нього»;
- «Зі вступом до інституту, викладачі фізичного виховання грають велику
роль, так як вони зацікавили мене у вивченні предмету фізичної культури,
показали, що заняття може проходити цікаво, весело та легко»;
- «Саме завдяки впливу мого вчителя, спорт став для мене важливою
частиною життя».
Але більшість студентів (біля 70%) з етичних міркувань не надали ніяких
характеристик вчителю, або наголошували на тому, що їх вчитель «не залишив
ніяких добрих спогадів про себе», що він «не відігравав явної ролі у житті і
любов до даного уроку привити не зміг», «вчитель, своїм негативом, дав стимул
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для того, щоб вступити на спеціальність з фізичною культурою і покращити
стан шкільного предмету. Дивлячись на нього мені не хочеться бути таким
вчителем».
Отже, маючи негативну характеристику більшості опитуваних стосовно
діяльності та авторитетності вчителів фізичної культури, і пов’язуючи це явище
з попереднім питанням щодо проведення уроків, то стає зрозумілим загальне
незадоволення студентів нинішнім станом проведення сучасних уроків фізичної
культури.
Виходячи із розумінь студентів, як майбутніх вчителів фізичної культури
про негативний стан шкільного предмету фізичного виховання та їх
зацікавленості в отримані високої кваліфікації вони з оптимізмом дивляться в
майбутнє і характеризують вчителя як відповідального, теоретично і практично
підготовленого, як людину в чудовій фізичній формі зі знанням психології дітей
того віку, з якими працює, креативного, із вмінням спілкуватися з вихованцями,
який повинен, добросовісно відноситися до своїх обов’язків, може донести
важливість даного предмету, але найголовніше – любити свою справу і дітей.
Щодо якостей, які були зазначені, то можна виділити найсуттєвіші:
- цілеспрямованість;
- впевненість у результатах діяльності;
- повага до дітей;
- активність;
- дисциплінованість;
- організованість;
- гуманність;
- компетентність;
- відповідальність;
- наполегливість.
В наступному питанні анкети, в якому надавалася пропозиція висловити
причини вибору додаткової спеціальності «Вчитель фізичного виховання»,
опитувані надали свої пояснення, з яких: на першому місці розташувалася
зацікавленість даною професією для отримання високої кваліфікації спеціаліста;
на другому – бажання подальшого фізичного вдосконалення; на третьому –
підвищити статус даної професії.
Зацікавленість студентів своєю майбутньою професією дала поштовх для
визначення пріоритетних напрямків в шкільному фізичному вихованні з метою
додаткового ознайомлення, вивчення і подальшого застосування в обраній
професії.
Завдання надавалося з роз’ясненням про розташування відповідей з
урахуванням їх значущості (індивідуально для кожного студента), починаючи
від першої відповіді.
При аналізі отриманого матеріалу нами бралися до уваги три перших
відповіді, як найбільш вагомі і пріоритетні напрямки в освоєнні спеціальних
предметів, щоб надалі, в процесі вузівського викладання більш докладніше
надавати додатковий матеріал виходячи з побажань студентів.
Після обробки і опрацювання відповідей нами було з’ясовано, що
найбільшу зацікавленість у майбутніх вчителів фізичного виховання набувають:
1.
Практичні напрямки підготовки, де виявилось найбільш вагоме
обчислення (32% опитаних) – отримати докладну інформацію про правильний
розподіл навантажень на уроках фізичної культури. 24% студентів вважають
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необхідним вдвічі збільшити кількість практичних занять в порівнянні з
кількістю теоретичних. А 12% побажали показового проведення уроку на
практичних заняттях безпосередньо викладачем предметником.
2.
Теоретичні напрямки, в яких превалюють запити пов’язані з
методикою уроків фізичної культури в початковій, середній, старшій та
малокомплектній школі (32%). Більше 20% студентів бажають отримати
важливу інформацію по методиці роботи з дітьми спеціальної та підготовчої
групи.
3.
Велику кількість побажань студенти виказали в отриманні
додаткових знань в організаційному напрямку. Їх цікавлять: правила суддівства
та правила проведення змагань (15%); інформація про нормативні документи
вчителя фізичної культури, та вміння працювати з ними; як методично вірно
організувати та провести позаурочні міроприємства «Веселі старти», «День
здоров’я» та ін. (15%); проведення занять на повітрі в холодну пору року.
А 9% студентів бажають докладніше вивчити правила складання
поурочних планів для якісної організації уроку.
4.
Значною часткою зацікавленості студентів являється їх відношення
до застосування рухливих ігор як в урочних так і позаурочних формах
фізичного виховання (26%). Особливо ці питання пов’язані з теоретикометодичним напрямком, а також використанням розвиваючих ігор.
5.
Відокремленим блоком інтересу майбутніх фахівців фізичної
культури можна виділити їх ціленаправлене бажання в покращенні своєї
педагогічної майстерності. Хоча їх запити не мають односпрямованності, зате
охоплюють велику площу пізнань педагогічних застосувань до учнів. Студентів
цікавлять питання: як привернути увагу дітей; як організувати клас на уроці
фізкультури; як досягти дисципліни на уроці; як мотивувати дітей до занять
фізичною культурою; як зацікавити учнів на уроці; як провести роботу для
вірного сприймання фізичної культури в школі; як поводити себе в
нестандартних ситуаціях і як їх вирішити?
Висновки. Визначена негативна оцінка ставлення студентів до проведення
сучасних уроків фізичної культури. У більшості респондентів персональність
вчителя фізичної культури асоціює з немотивованою, недостатньо освіченою,
безвідповідальною та неавторитетною особистістю, що являється серйозною
проблемою сучасності.
В процесі навчання у студентів змінюється бачення своєї майбутньої
професії, збільшується зацікавлення в отриманні високої кваліфікації
спеціаліста фізичної культури з набуттям необхідних людських та педагогічних
якостей.
Застосований нами аналітичний метод опитування з виділенням
пріоритетів знань дають поштовх майбутнім вчителям обумовити свої цілі та
виділити напрямки для нарощування освітнього потенціалу в обраній професії.
Об’єм розуміння студентами основних складових педагогічної діяльності
учителя фізичного виховання обумовлює їх рівень професійної зрілості.
Визначені студентами значущі для них додаткові знання вимагають певних
змін і доповнень в програмних предметах вищого навчального закладу.
1.
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АНОТАЦІЇ

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА ВИСНОВКАМИ СТУДЕНТІВ
Віктор Шутько
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ “КНУ”
Визначено негативне ставлення студентів до проведення сучасних шкільних уроків
фізичної культури. В процесі навчання у них змінюється бачення майбутньої професії, що
обумовило пріоритетні практичні, теоретичні та організаційні напрямки в формуванні
компетентності і удосконаленні педагогічної майстерності учителя фізичної культури.
Ключові слова: компетентність, майстерність, учитель, студент, фізичне виховання,
пріоритетні напрямки.
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ВЫВОДАМ СТУДЕНТОВ
Виктор Шутько
Криворожский педагогический институт ГВУЗ “КНУ”
Определено негативное отношение студентов к проведению современных школьных
уроков физической культуры. В процессе обучения у них меняется видение будущей
профессии, что обусловило приоритетные практические, теоретические и организационные
направления в формировании компетентности и совершенствовании педагогического
мастерства учителя физической культуры.
Ключевые слова: компетентность, мастерство, учитель, студент, физическое
воспитание, приоритетные направления.
ASPECTS OF THE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL
EDUCATION ACCORDING TO THE STUDENTS’ CONCLUSIONS
Viktor Shutko
Krivoy Rog Pedagogical Institute SIHE “KNU”
It was determined negative attitude of students to conducting modern school lessons of physical
education. During education, they have changed the vision of their future profession, which resulted
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in priority practical, theoretical and organizational directions in formation of competence and
improvement of pedagogical skills of teachers of physical culture.
Key words: competence, skills, teacher, student, physical education, priority directions.

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА СТАН ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Євген Яковлів
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. На
сьогоднішній день морфо-функціональний стан та стан здоров'я студентів є
одним із важливих предметів багатьох досліджень. У сучасній науковій
літературі значну увагу звертають на рівень фізичного здоров'я студентської
молоді [2-6]. За даними науковців останнім часом спостерігається стійке його
погіршення. Основна маса досліджень констатує загальну закономірність
збільшення кількості студентів, які мають певні захворювання, зниження рівня
фізичної підготовленості та морфологічного стану [2; 5].
В останні роки за рахунок зростання науково-технічного прогресу, широкої
комп'ютеризації, без якої навчання у вищих навальних закладах стає майже не
можливим, призводить до загострення загальнолюдської проблеми, гіподинамії.
До особливої групи ризику можна віднести учнівську молодь 15 – 25 років.
(Ю. П. Ядвіга, 2011; Л. П. Пилипей, 2011). Низький рівень рухової активності
негативно впливає на фізичний розвиток, фізичну підготовленість та
функціонування основних систем організму і є чинником виникнення й розвитку
великої кількості захворювань у студентському віці. (О. Ю. Фанигіна, 2008,
Н. І. Турчина, 2009; М. А. Колос, 2010).
Серед чинників, що негативно впливають на здоров'я підростаючого
покоління, слід розглядати погіршення соціально-економічних показників,
санітарно-епідеміологічної та екологічної ситуації в країні.
У результаті щорічних медичних оглядів студентів різних ВНЗ України
встановлено, що 70-80 % першокурсників мають відхилення у стані здоров'я, а
70 % з них низький рівень фізичної підготовленості.. За даними численних
досліджень [2-6], впродовж останніх п'яти років на 42 % збільшилась кількість
студентської молоді, яка за станом здоров'я неспроможна повною мірою
використовувати засоби загальноприйнятої системи фізичного виховання та
віднесена до спеціальних медичних груп.
В той самий час науковці стверджують, що стан здоров'я студентів до кінця
навчання у ВНЗ погіршується, а рівень їх фізичної підготовленості залишається
незмінним [3; 5].
Згідно зі статистичними даними з 2008 р. до 2010 р. (інформаційний
довідник 2008–2010) збільшилася кількість студентів, які належать до
спеціальних медичних груп з 14 % до 19,5 % осіб.
Зазначимо, що вивчення морфо-функціонального стану та стану здоров'я
студентів і визначення рівня їх фізичної підготовленості є важливим завданням
для обґрунтування спрямованості фізичного виховання у вищих навчальних
закладах. Необхідність їх оцінювання викликається необхідністю адекватного
вибору методики в системі занять фізичного виховання. Незважаючи на
численні дослідження у цій галузі, проблема залишається нерозкритою.
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Мета дослідження: визначити морфо-функцірнальний стан та стан
здоров’я студентів спеціальних медичних груп Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Завдання дослідження. Визначити рівні фізичного стану студентів, які за
стоном здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп користуючись
методикою експрес-оцінки рівня фізичного стану (В. І. Бєловим,1989).
Визначити фізичну працездатність та рівень максимального споживання
кисню у студентів спеціальних медичних груп Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Методи дослідження. Анкетування, педагогічні методи дослідження:
педагогічне спостереження, педагогічне тестування . Емпіричні методи: методи
антропометричних вимірювань, методи оцінки функціонування основних
систем організму, оцінка рівня фізичної працездатності, експрес-оцінка рівня
соматичного здоров'я студентів.
Організація дослідження. Дослідження проводилось на базі Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У
дослідженні взяли участь студенти, які за станом здоров’я віднесені до
спеціальних медичних груп, а саме: 78 – дівчат та 17 – хлопців, віком 17 – 20
років.
Результати дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених
завдань в ході нашого дослідження було прийнято рішення об'єднати показники
морфо-функціонального стану та стану здоров'я в поняття фізичний стан на
підставі того, що за визначенням міжнародного комітету стандартизації тестів
фізичний стан - характеризує особистість людини, стан здоров’я, статуру і
конституцію, функціональні можливості організму, фізичну працездатність і
підготовленість. Показниками фізичного стану є – рівень максимального
споживання кисню, рівень максимальної фізичної працездатності, параметри
діяльності функціональних систем організму, морфологічного і психічного
статусу, фізична підготовленість, стан здоров’я. Виділяють п’ять рівнів
фізичного стану (низький, нижче середнього, середній, вище середнього,
високий).
Для оцінювання рівня фізичного стану студентів спеціальних медичних
груп ми скористалися експрес-оцінкою рівня фізичного стану розробленою В.
І. Бєловим . Для цього потрібно було визначити такі показники:
ЧСС у спокої, за 1 хв.
Життєвий індекс – ЖЄЛ мл / маса тіла (кг).
Біг 2 км. Хв.
Стрибок у довжину з місця.
Підтягування на перекладені або згинання чи розгинання рук в упорі
лежачи ( чоловіки).
Піднімання тулуба з положення лежачи на спині, руки за головою (жінки).
За допомогою анкетування ми з’ясували:
Як часто студенти займаються фізичними вправами на тиждень.
Кількість застудних захворювань протягом року.
Наявність хронічних захворювань внутрішніх органів.
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Таблиця 1.
Експрес-оцінка рівня фізичного стану ( В. І. Бєловим., 1989)
Бали
Показники
1

2

3

4

5

ЧСС у спокої,
уд . хв-1

Більше
90

76 – 90

68 – 75

60 – 67

51 – 59

50 і
менше

-

-

ЖЄЛ на масу
тіла (мл . кг-1)
чоловіки, жінки

-

50 – 55
40 – 45

56 – 60
46 – 50

61 – 65
51 – 55

-

66 – 70
56 – 60

-

Більше
70
Більше
60

Стаж занять
фізичними
вправами не
менше 2 разів на
тиждень по 30
хв і більше
(років)
Біг 2 км, хв..
Чоловіки

Не
займається

Жінки
або час
відновлення
ЧСС після 20
присідань за 30 с
( хв)
Стрибок у
довжину з місця
(см) чоловіки,
жінки

Більше
12.00
Більше
14.00

1–2
роки

11.01 –
12.00
13.01 –
14.00

7

-

3–4
роки

-

5–7
років

10.01 –
11.00

9.01 –
10.00

8.01 –
9.00

-

7.30 –
8.00

12.01 –
13.00

11.01 –
12.00

10.01 –
11.00

-

8

8 – 10
років

-

9
-

Більше
10 років

Менше
7.30

9.30 –
10.00

Менше
9.30
-

Більше
3.00

2.01 –
3.00

1.00 –
2.00

-

200 –
290

210 –
219

220 –
229

240 і
більше

140 –
149
2–3

150 –
159
4–6

160 –
169
7 – 10

180 і
більше
11 – 14

4–9

10 – 19

20 – 29

30 – 39

Менше
10 раз

10 – 19

20 – 29

30 – 39

Більше
5

4–5

2–3

Більше
1

1

-

Підтягування на
перекладені або
згинання чи
розгинання рук
в упорі лежачи
чоловіки (к-ть
разів)
Піднімання
тулуба з
положення
лежачи на спині;
руки за головою
жінки
(к-ть разів)
Кількість
застудних
захворювань
протягом року
Кількість
хронічних
захворювань
внутрішніх
органів

До 1
року
або
менше
2 разів

6

Менше
2
разів,
менше
4 разів

-

Менше
1.00

-

-

-

-

15 і
більше,
40 і
більше

-

-

-

40 – 49

50 і
більше

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

363

Немає

Не
хворіє

-

-

-

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
У відповідності до результатів показників нараховувалась певна кількість
балів (табл.. 1). Рівень фізичного стану визначають за кількістю набраних балів
поділених на 9:
1. Дуже високий (5.0 і вище). Вашому здоров’ю можна заздрити,
продовжуйте так само тренуватись, загартовуватися і правильно харчуватися.
2. Високий (4.0 – 4.9). Ризик виникнення хронічних захворювань починає
зростати відповідно до зниження рівня здоров’я від 4.9.
3. Середній (3.0 – 3.9). Організм перебуває в стані перед хвороби, органи і
системи працюють із великим напруженням.
4. Низький (2.0 – 2.9) Негайно змініть спосіб життя. Близько 95 % осіб цієї
категорії мають хронічні хвороби.
5. Дуже низький (1.0 – 1.9). Організм перебуває у критичному стані,
необхідно зробити поглиблений медичний огляд.
Результати наших досліджень, наведених в табл.. 2 показали, що з 95
студентів які віднесені за станом здоров’я до спеціальних медичних груп,
високого рівня фізичного стану не виявлено (0%), 5 студентів мали середній
рівень з них 4 дівчини (5,1%), та 1 хлопець (5,8%). Студенти які мали низький
рівень фізичного стану склали 58 осіб, з них 48 дівчат (61,5%), та 10 хлопців
(58,8%). Дуже низький рівень мали 32 студента 26 дівчат (33,3%), та 6 хлопців
(35,3%).
Таблиця 2.
Рівень фізичного стану студентів спеціальних медичних груп
Рівень фізичного стану

Кількість осіб
дівчата

%

Хлопці

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Середній 3.0 – 3.9 бала

4

5,1

1

5,8

Низький 2.0 – 2.9 бала

48

61,5

10

58,8

Дуже низький 1.0 – 1.9

26

33,3

6

35,3

Дуже високий 5.0 і більше
балів
Високий 4.0 – 4.9 бала

Для визначення рівня максимальної працездатності ми використовували
пробу PWC170 за допомогою велоергометра.
Для проведення проби PWC170 за допомогою велоергометра було
запропоновано формулу екстраполяції PWC без побудови графіка (Карпман і
співав., 1988):
PWC170 = N1 + (N2 – N1)X(170 – f1)/f2 – f1
(1)
де N1, N2 – потужність двох застосованих нвантажень; f1,f2 – відповідні
ЧСС.
Дослідженнями встановлено: визначаючи фізичну працездатність, не
обов’язково досягати ЧСС 170 за 1хв, бо для студентів, що мають відхилення у
стані здоров’я це є небезпечним. Достатньо дібрати таку потужність
навантаження, щоб ЧСС після 1-го навантаження стабільно перебувала у межах
100 – 120 , а після 2-го 140 – 160 уд на хв.( різниця не менше 40 скорочень за
хвилину), якщо цієї умови буде дотримано шляхом екстраполяції можна
обчислити ту потужність навантаження , за яких ЧСС становитиме 170 ударів за
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1 хв; похибка обчислення при цьому практично відсутня (Карпман, 1974;
Сухарев, 1991).
Потужність 1-го навантаження дозується індивідуально і залежить від маси
тіла обстежуваного , за умови постійної частоти педалювання (60 – 80 обертів
на хвилину), вона становить 1 Вт • кг-1 маси(або 6 кгм•хв-1), 2-го – 2 Вт • кг-1 (12
кгм• хв-1). Тривалість кожного навантаження (від 3 до 6 хв ) може варіювати як
з відпочинком до 5 хв між ними , так і без нього.
Оцінка результату проби PWC170 наведена в табл.. 3.
Таблиця 3.
Принципи оцінки відносних значень показника PWC-170 на 1 кг маси
тіла
Оцінка фізичної
працездатності
Низька
Нижче середньої
середня

PWC-170кгм/хв/кг

Кількість осіб
дівчата

%

хлопці

%

14 и меньше

63

80,7

13

76,4

15-16

12

15,3

3

17,6

17-18

3

3,8

1

5,8

-

-

-

-

-

-

-

-

Вище средньої

19-20

Висока

21-22

Результати наших досліджень показали що фізична працездатність на
низькому рівні у 76 студентів з яких 63 дівчини (80,7%), та 13 хлопців (76,4%).
Нижче середнього у 15 осіб 12 дівчат (15.3%), та 3 хлопців (17,6%). На
середньому рівні лише у 4 студентів 3 дівчини (3,8%), та 1 хлопець (5.85). Вище
середнього рівня фізичну працездатність не показав ніхто з обстежуваних нами
студентами.
Маючи дані
результату проби
PWC170
ми можемо порахувати
максимальне споживання кисню (МСК) за формулами:
МСК=1,7 * PWC170 + 1240 (для юнаків)/маса тіла (2)
МСК=2,2 * PWC 170 + 1070 (для дівчат)/маса тіла (3)
та визначити до якого функціонального класу відноситься студент.
Споживання кисню – сумарний показник, який відображає функціональний
стан серцево-судинної та дихальної систем.
Величина МСК являється важливим показником, який характеризує
максимальну
продуктивність
системи
транспорту
кисню,
фізичну
працездатність, граничні можливості (потужність) аеробного енергоутворення
(максимальної аеробної здатності). Високі показники МСК свідчать про
високий серцевий, дихальний, ендокринний та інші фізіологічні резерви
організму, іншими словами – високого рівня соматичного здоров’я індивіду. В
процесі тренувань збільшуються адаптаційні можливості, підвищується аеробна
здатність, зростає рівень соматичного здоров’я.
Максимальне споживання кисню визначається в літрах на хвилину (л . хв1
). У зв’язку з тим, що воно пропорційне масі тіла, для отримання порівняльних
показників його часто відносять до 1 кг маси тіла обстежуваного (мл . хв-1. кг-1).
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Таблиця 4.
Оцінювання функціональних класів.
Кількість осіб
хлопці
%
31,7
6

Функціональн
ий клас

Рівень аеробної
потужності

I

Низький
Нижче
середнього

Менше 35.0

дівчата
24

35.0 – 41.9

45

57,7

8

47

III

Середній

42.0 – 50.9

7

9

2

11,6

IV

Вище
середнього
Високий

51.0 – 59.9

2

2,5

1

5,8

60.0 і більше

-

-

-

-

II

V

VO2, мл•кг-1

%
35,3

Оцінюючи рівень МСК ми отримали такі результати:
Низький рівень аеробної потужності у 30 студентів , з них 24 дівчини
(31,7%) та 6 хлопців (35,3%). Нижче середнього у 53 студентів, 45 дівчат
(57,7%) та 8 хлопців (47%). Середній рівень показали 9 студентів, 7 дівчат (9%),
та 2 хлопців (11,6%). Вище середнього лише у 3 студентів, 2 дівчини (2,5%), та
1 хлопець (5,8%). Високого рівня аеробної потужності не виявлено у нашому
дослідженні.
Висновки. Результати нашого дослідження засвідчили, що високий рівень
фізичного стану у студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальних
медичних груп не виявлено, 5 студентів (5.3%) мали середній рівень; 58
студентів (61%) мали низький рівень; та 32 студенти (33.7%) дуже низький
рівень фізичного стану.
Низький рівень фізичної працездатності слав у 76 студентів (80%); нижче
середнього у 15 студентів (15.8%); середній рівень виявлено у 4 студентів
(4.2%); вище середнього рівня фізичну працездатність не показав ніхто з
обстежуваних нами студентів.
При оцінюванні максимального споживання кисню ми отримали такі
показники: високий рівень аеробної потужності не виявлено; вище середнього
рівня встановлено у 3 студентів (3.1%); середній рівень показали 9 студентів
(9.5%); нижче середнього рівня у 53 студентів (55.8%); низький рівень аеробної
потужності у 30 студентів (31.5%).
Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на подальше
вивчення морфо-функціонального стану та стану здоров'я студентів, які
віднесені до спеціальних медичних груп.
1.

2.
3.

4.
5.
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АНОТАЦІЇ

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Євген Яковлів
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
У статті подані результати дослідження визначення рівня фізичного стану студентів, які
за стоном здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп, користуючись методикою
експрес-оцінки рівня фізичного стану (В. І. Бєловим,1989).
Встановлено максимальну фізичну працездатність студентів спеціальних медичних груп
і визначено рівень максимального споживання кисню.
Ключеві слова: фізичний стан, спеціальна медична група, максимальна фізична
працездатність, максимальне споживання кисню.
МОРФО - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
Евгений Яковлев
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В статье представлены результаты исследования определения уровня физического
состояния студентов, за состоянием здоровья отнесенных к специальным медицинским
группам, пользуясь методикой экспресс-оценки уровня физического состояния (В. И. Беловым,
1989).
Установлено максимальную физическую работоспособность студентов специальных
медицинских групп и определен уровень максимального потребления кислорода.
Ключевые слова: физическое состояние, специальная медицинская группа,
максимальная физическая работоспособность, максимальное потребление кислорода.
MORPHO-FUNCTIONAL STATE AND HEALTH STATUS OF STUDENTS OF
SPECIAL MEDICAL GROUP
Evgeny Yakovliv
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
This paper presents the results of research to determine the level of physical condition of
students at Stony health attributable to special medical groups , using the method of rapid assessment
of the physical condition (VI Belov , 1989).
Established maximum physical performance of students of special medical groups and
determine the level of maximal oxygen consumption.
Key words : physical condition , special medical group , the maximum physical performance ,
maximal oxygen consumption.
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Сучасна система спортивного тренування
та проблеми її вдосконалення
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛУЧНИКІВ НА
РАННІХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Сергій Антонов, Мар’ян Пітин
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Загальновідомим [1, 2, 3, 4] є те, що під
спортивною технікою варто розуміти сукупність прийомів і дій, що
забезпечують найбільш ефективне рішення рухової задачі, обумовлених
специфікою конкретного виду спорту, зокрема стрільби з лука, його дисципліни
тощо.
Незалежно від специфіки виду спорту, у структурі технічної
підготовленості дуже важливо виділяти базові і додаткові рухи [2, 5, 7, 8]. У
стрільбі з лука, незважаючи на приналежність цього виду спорту до групи
складнокоординаційних, спостерігаються певні особливості виконання техніки
змагальних вправ, що характеризуються мінімальною кількістю рухових дій та
необхідністю досконалого володіння ними безпосередньо в умовах змагань [6,
8].
Значна кількість фахівців у стрілецьких видах спорту [3, 4, 6, 8] вказують
на те, що для вивчення техніки змагальної вправи у них характерне зменшення
тривалості початкового етапу та значні часові рамки для етапів поглибленого
вивчення та закріплення і удосконалення. При цьому існуючі стандартні
підходи до процесу формування рухових умінь та навичок, напрацьовані
впродовж тривалого історичного періоду розвитку виду спорту, зазнають
змістовних змін [1, 7].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Напрямами удосконалення
технічної підготовки у стрільбі з лука можуть бути: розвиток спеціальної
фізичної
підготовленості
спортсменів,
застосування
індивідуальних
комп'ютерних еталонів біомеханічних параметрів спортивних рухів,
використання тренажерних пристроїв, формування структури та змісту
тренувальних навантажень відповідно до спортивної кваліфікації спортсменів
[2, 7].
Наукові дослідження власне технічної підготовки у стрільбі з лука
спрямовані переважно на формування структури рухових дій з використанням
технічних засобів навчання, оцінювання технічної підготовленості,
удосконалення підготовленості висококваліфікованих спортсменів [3, 4, 5, 6, 8].
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконане згідно з темою 2.17 «Моделювання біомеханічних
систем у складнокоординаційних видах спорту» Зведеного плану науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011−2015 рр.
Мета дослідження: охарактеризувати особливості технічної підготовки
кваліфікованих спортсменів на ранніх етапах багаторічного спортивного
удосконалення.
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, педагогічне
спостереження, аналіз документальних матеріалів.
Результати дослідження та їх обговорення. Ефективність техніки
визначається її відповідністю вирішуваним задачам і кінцевим результатом,
рівнем фізичної, технічної, психологічної і інших видів підготовленості,
стабільністю пов'язаною зі стресостійкістю, незалежністю від умов змагань і
функціонального стану спортсмена. Здібність спортсмена до виконання
ефективних прийомів і дій в складних умовах є основним показником
стабільності техніки і багато в чому визначає рівень технічної підготовленості в
цілому; варіативність − визначається здібністю спортсмена до оперативної
корекції рухових дій залежно від умов змагальної боротьби. Зазначається [3, 5,
8], що бажання спортсменів зберігати часові, динамічні і просторові
характеристики рухів в будь-яких умовах змагання − знижує результативність
техніки, що формує потребу в ефективній корекції відповідно до змінних умов
змагальної діяльності. Економічність техніки характеризується раціональним
використанням енергії при виконанні прийомів і дій, доцільним використанням
часу і простору. За інших рівних умов кращим є той варіант пострілу, який
супроводжується мінімальними енерговитратами, найменшою напругою
психічних можливостей спортсмена. Це, зокрема, спостерігається та
підтверджується із зростанням кваліфікації та рівня тренованості спортсменів у
стрільбі з лука. Економічність техніки значною мірою обумовлюється здібністю
до розслаблення м'язів [4, 5], що також підтверджує наше припущення стосовно
важливості при пропорційному фізичному розвитку саме координаційного
компоненту спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука. Водночас,
мінімальна тактична інформативність техніки для суперника менш важливим
показником результативності у стрільбі з лука, що зумовлено особливостями
структури та змісту змагальної діяльності [1, 7, 8].
У структурі багаторічної підготовки спортсменів можна розглядати період
дитячо-юнацького спорту. Він припадає на ранні етапи підготовки спортсменів
(початкової підготовки, попередньої та спеціалізованої базової підготовок).
Враховуючи специфіку змагальної діяльності у стрільбі з лука та високий
рівень результатів представників України на змаганнях міжнародного рівня
нами проведено аналіз та узагальнено сучасний поглід на технічну підготовку
спортсменів на ранніх етапах багаторічного удосконалення.
Таким чином на етапі початкової спортивної підготовки, на якому
перебувають спортсмени віком від 9 до 12 років основними завданнями
розглядаються: зміцнення здоров’я дітей, різнобічна фізична підготовка,
усунення недоліків у фізичному розвитку, ознайомлення з основами техніки
стрільби з лука і вивчення техніки різних допоміжних і спеціально –
підготовчих вправ.
Підготовка юних стрільців з лука на цьому етапі характеризується
широким застосуванням різноманітних способів і методів тренування, а також
вправ з різних видів спорту (легка атлетика, плавання, рухливі і спортивні ігри
тощо), основним методом є ігровий.
На цьому етапі не рекомендується планувати тренувальні заняття із
значними фізичними та психічними навантаженнями, які припускають
застосування одноманітного навчального матеріалу.
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У технічній підготовці на цьому етапі потрібно орієнтуватися на
використанні значної кількості різних підготовчих вправ. Не коректним є
постановка завдань із кінцевої стабілізації техніки рухів, та автоматизації
рухової навички. У цей час в юних спортсменів закладається різнобічна база
техніки (спеціалізовані та загальні вправи). Такий підхід є підґрунтям
подальшого технічного вдосконалення.
Тренувальні заняття на цьому етапі, як правило проводяться 2 – 3 рази на
тиждень із загальною тривалістю до 90 хв. Заняття повинні мати переважно
ігровий характер.
Річний обсяг роботи в юних стрільців на етапі початкової підготовки
невеликий і коливається в межах 200 – 300 год. Тривалість цього етапу
підготовки тісно пов’язана з часом початку занять спортом: (якщо спортсмен
розпочав займатися стрільбою з лука з 9 років то етап продовжується 3 роки, у
10 − 2 роки та ін).
На етапі початкового навчання можна залучити юних спортсменів до
змагань із загальної фізичної підготовки, допоміжних видів спорту за
спрощеними правилами, з елементами спеціальної фізичної підготовки та до
виконання контрольних вправ цієї вікової групи.
До вікових особливостей розвитку спортсменів на цьому етапі вказують,
що хребет відрізняється значною гнучкістю, суглобово – зв’язковий апарат
еластичний та недостатньо міцний. Відзначається інтенсивний розвиток
м’язовою системи та центрів регуляції рухів. Великі м’язи розвиваються
швидше, ніж дрібні. Тонус м’язів - згиначів переважає тонус м’язів – розгиначів.
Ускладнені дрібні та точні рухи. У цей період відбуваються істотні зміни
рухових функцій. Створюються сприятливі передумови для навчання та
розвитку фізичних якостей.
Фізіологами вказується на значний розвиток кори головного мозку та
початку домінування другої сигнальної системи, тобто словесні методи
набувають все більшого значення.
Систематизація наукових даних вказує на методичні особливості навчання
і тренування на етапі початкової підготовки за якими:
тренувальні вимоги потрібно підвищувати повільно;
більше уваги необхідно приділяти формуванню правильної постави;
цілеспрямовано але обережно розвивати гнучкість;
при виконанні рухів із великою амплітудою вводити в рухову діяльність
невеликі обсяги дрібних і точних рухів;
значну увагу приділяти розвиткові координації рухів;
активізувати роботу з розвитку рухових якостей, особливо
координаційних здібностей та гнучкості.
зменшити обсяг статичних навантажень.
Наступним етапом у структурі юнацького спорту, у тому числі й в стрільбі
з лука розглядається етап попередньої базової підготовки (вік спортсменів
складає 13 – 16 років).
Основним завданням на цьому етапі є: продовження сприяння
різнобічному розвиток фізичних можливостей організму, зміцненню здоров’я
юних стрільців з лука, усунення недоліків їх фізичного розвитку та фізичної
підготовленості; створення рухового потенціалу для подальших навантажень.
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На цьому етапі особливу увагу потрібно приділяти формуванню стійкого
інтересу юних спортсменів до цілеспрямованого багаторічного спортивного
вдосконалення.
Різнобічна підготовка на цьому етапі з використанням невеликого обсягу
спеціальних вправ більше сприяє подальшому спортивному удосконаленню, ніж
спеціалізоване тренування. Водночас прагнення підвищити обсяг спеціальнопідготовчих вправ, гонитва за виконання розрядних нормативів призводить до
швидкого поліпшення результатів у підлітковому віці, але в подальшому
негативно позначається на становленні високої спортивної майстерності.
На цьому етапі технічне удосконалення будується на різноманітному
матеріалі засобів лучного спорту. Стрілець повинен добре засвоїти техніку
багатьох спеціально-підготовчих вправ. Такий підхід формує у нього здатність
до швидкого засвоєння техніки, що відповідає його морфофунціональним
можливостям, а надалі, забезпечує спортсменові вміння користуватися різними
варіантами техніки залежно від умов конкретних змагань, функціонального
стану різних періодів змагальної діяльності. Особливу увагу потрібно звертати
на розвиток різних форм проявів провідних фізичних якостей.
На цьому етапі не виникає потреби у плануванні комплексів вправ із
високою інтенсивністю та короткостроковими паузами, відповідальних змагань,
тренувальних занять із великим навантаженням.
Тривалість цього етапу може складати приблизно три роки та залежить, в
першу чергу, від фізичного розвитку спортсмена та ступеня засвоєння
тренувальний матеріал.
Із фізіологічної точки зору вікові особливості розвитку спортсменів на
цьому етапі полягають у пубертатному періоді (статевого дозрівання). Він
характеризується інтенсивним зростанням тіла у довжину (до 10см на рік),
підвищеним обміном речовин, посиленням функціонування залоз внутрішньої
секреції, перебудовою всіх систем організму. Окрім цього при реалізації завдань
технічної підготовки необхідно враховувати, що відбувається перебудова
діяльності опоно-рухового апарату, тимчасово погіршується координація,
можливе погіршення прояву окремих фізичних якостей. Також можуть
спостерігатися нерівномірний розвиток кардіореспіраторної системи, що може
призводити до підвищення кров’яного тиску, порушення серцевого ритму,
швидкого стомлення тощо.
Методичні особливості навчання і тренування на цьому етапі
передбачають:
потребу у неухильному, проте обережному підвищенні тренувальних
навантажень;
необхідності опановувати нові складові рухової дії, підвищувати
спеціальну фізичну підготовку;
розвитку гнучкості та швидкісно-силових якостей;
обережному та індивідуально підібраному дозуванні навантаження,
повноцінному відпочинку і відновленні;
регулярному здійсненні лікарського контролю.
Найвищим етапом для юнацього спорту виступає етап спеціалізованої
базової підготовки. Віковий діапазон спортсменів на ньому складає 15 – 18
років. Основне місце продовжують посідати загальна та допоміжна підготовка,
широко використовуються вправи із суміжних видів спорту, удосконалюється
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техніка. Друга половина цього етапу підготовки є більш спеціалізованою. На
цьому етапі широко застосовуються засоби, що дозволяють підвищити
функціональний потенціал організму спортсмена без застосування великого
обсягу роботи, максимально наближеної до змагальної діяльності. Найбільш
напружені навантаження спеціального напряму потрібно планувати на майбутнє
− на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.
Вікові особливості розвитку спортсменів на цьому етапі характеризуються
високим ступенем функціонального удосконалення, готовністю серцевосудинної системи до значних навантажень, можливостями високих спортивних
результатів (відповідно до вікової групи), але функціональні можливості ще не
досягають рівня дорослих спортсменів.
Методичні особливості навчання і тренування на цьому етапі:
планомірне чергування режимів роботи та відпочинку;
врахуванні закономірностей підвищення інтенсивності навантажень;
акценти на психологічній підготовці спортсменів до участі в змаганнях.
Висновки. Ефективність техніки визначається її відповідністю
вирішуваним задачам і кінцевим результатом. Здібність спортсмена до
виконання ефективних прийомів і дій в складних умовах є основним
показником стабільності техніки і багато в чому визначає рівень технічної
підготовленості.
Перебування спортсменів на ранніх етапах багаторічного удосконалення
характеризується низкою методичних особливостей для технічної підготовки з
необхідністю врахування всезростаючих вимог до спортсменів зі сторони
навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності у стрільбі з лука.
Перспективи подальших досліджень передбачають органічне врахування
оновлених вимог до процесу технічної підготовки в умовах багаторічного
спортивного удосконалення.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛУЧНИКІВ НА РАННІХ ЕТАПАХ
БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Сергій Антонов, Мар’ян Пітин
Львівський державний університет фізичної культури
Стаття присвячена характеристиці особливостей технічної підготовки лучників на ранніх
етапах багаторічної підготовки. Встановлено, що перебування спортсменів на ранніх етапах
багаторічного удосконалення характеризується низкою методичних особливостей для
технічної підготовки з необхідністю врахування всезростаючих вимог до спортсменів зі
сторони навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності у стрільбі з лука.
Ключові слова: технічної підготовки, особливості, юні стрільці з лука.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛУЧНИКОВ НА РАННИХ
ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Сергей Антонов, Марьян Питын
Львовский государственный университет физической культуры
Статья посвящена характеристике особенностей технической подготовки лучников на
ранних этапах многолетней подготовки. Установлено, что пребывание спортсменов на ранних
этапах многолетнего совершенствования характеризуется рядом методических особенностей
для технической подготовки с необходимостью учета возрастающих требований к
спортсменам со стороны учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности в
стрельбе из лука.
Ключевые слова: техническая подготовка, особенности, юные стрелки из лука.
FEATURES TECHNICAL TRAINING ARCHER AT EARLY STAGES OF LONGTERM TRAINING
Serhiy Antonov, Marian Pityn
Lviv State University of Physical Culture
The article is devoted to characterizing features technical training archers in the early stages of
long-term training. It was established that the presence of athletes in the early stages of long-term
improvement characterized by a number of methodological features for the technical training of the
need to take account of the increased requirements for athletes on the part of the training process and
competitive activities in archery.
Key words: technical training , especially ,young archer.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМАГАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ
БАГАТОБОРЦІВ
Інна Асаулюк, Вадим Адамчук, Марина Курдибаха
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сучасний рівень спортивних досягнень у чоловічому легкоатлетичному
багатоборстві вимагає новітніх вимог до підготовки юних багатоборців. Тому
вивчення історичних аспектів досягнень багатоборців, їх швидкісно-силових
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якостей, дає змогу вдосконалювати систему підготовки юних спортсменів [1, 2,
5].
Багатоборство є технічно найскладнішою і фізично найбільш трудомісткою
легкоатлетичною дисципліною, тому кількісні і якісні зміни у складі віднесених
до нього видів бігу, стрибків і метань відображають, насамперед, зміни в
переважних поглядах на можливості організму спортсмена. В.П. Каюта
констатує, що в жодній іншій легкоатлетичній дисципліні настільки часто й
істотно не змінювався офіційно регламентований порядок змагальної діяльності,
як це мало місце стосовно багатоборства [4, 5].
Високий рівень розвитку фізичних якостей сприяє кращому оволодінню
технікою спортивних вправ. Дані ряду фахівців теорії і практики спорту
(Заціорський В.М., Запорожанов В.А. Кишиков В.А., Волков В.Л.) вказують на
те, що взаємозв’язок фізичної і технічної підготовки є основним принципом
удосконалення майстерності спортсменів.
Вивченню питань, пов’язаних із виявленням фізичних якостей, що
визначають результат в окремих видах багатоборства, присвячена значна
кількість наукових праць ( Волков В.М, Філін В.П., Горбунов Г.Д).
Розглянемо один із маловивчених аспектів даної проблеми – характерні
особливості фізичних якостей десятиборців у їх взаємозв’язку та впливу цих
якостей на результати в окремих видах багатоборства.
Мета дослідження – систематизувати сучасні погляди на розвиток
змагальної програми та раціональну побудову тренувального процесу в
чоловічому легкоатлетичному багатоборстві.
Завдання дослідження - розглянути характерні особливості фізичних
якостей десятиборців їх взаємозв'язок та вплив цих якостей на результати в
окремих видах багатоборства.
Методи та організація дослідження. У роботі були використані такі
методи: аналіз літературних джерел, опитування, педагогічне спостереження та
метод статистики. Інформаційну основу досліджень складали дані підручників і
навчальних посібників з теорії і методики спортивної підготовки, результати
наукових досліджень з проблеми спортивного тренування юних багатоборців.
Результати дослідження та їх обговорення. Як відзначають ряд вчених
(Заціорський В.М., Запорожанов В.А. Кишиков В.А., Волков В.Л. ) для
успішного оволодіння всіма дисциплінами, які входять до чоловічого
легкоатлетичного десятиборства, необхідний оптимальний рівень розвитку
фізичних якостей швидкості, сили, швидкісно-силових якостей, витривалості та
гнучкості.
Спортсмени, тренери, які спеціалізуються в легкоатлетичному
десятиборстві повинні приділяти увагу на розвиток основних фізичних якостей,
які на певному етапі покажуть високі результати. І при гармонійному поєднанні
їх з технікою бігових і технічних видах дасть змогу вдало виступати на
міжнародній арені.
У легкоатлетичному десятиборстві спортсменам потрібно володіти усіма
фізичними якостями задля успішного результату. В таблиці 1 висвітлені
основні фізичні якості, які застосовуються в певному виді десятиборства.
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Таблиця 1
Характеристика основних фізичних якостей у змагальних видах
чоловічого багатоборства
Види
чоловічого
багатоборства
Біг на 100
метрів
Стрибок у
довжину з
розбігу
Штовхання
ядра
Стрибок .у
висоту з
розбігу
Біг на 400м
Біг на 110 м з
бар'єрами
Метання диску
Стрибок у
висоту з
жердиною
Метання спису
Біг на 1500
метрів

Фізичні якості
Сила

Швидкість

Витривалість

Гнучкість

Спритність

+

+

-

-

-

+

+

_

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

_

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

Основа багатоборства - біг на 100 метрів, адже від швидкості залежить
результат і в інших видах (стрибках у довжину з розбігу, стрибках у висоту з
розбігу, бігу на 400 м., бігу на 110м. з бар'єрами, метання спису, біг на 1500 м.).
Основною фізичною якістю спринтерського бігу є швидкість в усіх своїх
проявах. На другому місці фахівці ставлять силові і швидкісно-силові якості [1,
2, 3]. Швидкісні тренування не мають негативного впливу на інші види і якості.
Найкращі результати десятиборців в бігу на 100 метрів: Ештон Ітон (США)
– 10.21 сек., Кріс Хаффінс (США) – 10.22 сек., Далей Томпсон (Великобританія)
– 10.26 сек.
Одним із стабільних видів у чоловічому багатоборстві є стрибок у довжину
з розбігу. Відомо, що результат стрибка залежить від спроможності стрибуна
набрати максимальну швидкість у розбігу по можливості зробити
відштовхування з найменшою втратою швидкості, набраної в розбігу і під
визначеним кутом вильоту. Саме це визнає насамперед розвиток необхідних
фізичних якостей у стрибунів.
Збільшення швидкості бігу і розвиток силових якостей дає можливість
стрибунам успішно опанувати сучасною технікою. Цей вид для багатьох
багатоборців є ключовим. Майже всі найсильніші спортсмени показують високі
результати: Ештон Ітон- 8.23м., Роман Шеберле – 8.11м., Ден О’Браін – 8.11м.,
Томаш Дворак - 8.07м., Браін Клей – 8.06м., Том Паппас – 7.96м..
У штовханні ядра високих результатів досягають фізично сильні
спортсмени. Але досягнення результату понад 15 метрів, потрібно приділити
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уваги на розвиток швидкісно-силових якостей і технічної підготовки. Два метра
у штовханні ядра оцінюється за таблицею багатоборства у 120 очок. І щоб
отримати перевагу над суперником у 120 очок – потрібно з бігу на 1500 метрів
мати відрив у 18 секунд.
Дальність польоту ядра залежить, як відомо, від початкової швидкості в
момент вильоту, кута вильоту і висоти випуску снаряда. Початкова швидкість
складається зі швидкості стрибка – 15-20% і швидкості фіналу – 80-85 %. Тому
потужність фінального зусилля забезпечується розвитком не тільки сили, але і
швидкості, гнучкості та ін.., а також ступенем володіння технікою рухових дій.
Кращі результати спортсменів штовхані ядра в таких багатоборців: Майкл Сміт
(Канада) – 18.03м., Моріс Сміт (Ямайка) – 17.78 м., Руссел Ходжі (США) – 17.47
м.
Рядом експериментальних робіт доведений позитивний вплив силових
якостей на розвиток стрибучості, швидкості і координації рухів (Заціорський
В.М., Максименко Г.Стрижак А.П.).
Біомеханічні особливості способу «фосбюрі-флоп» вимагають, як
зазначено в дослідженнях, удосконалення швидкісно-силових якостей стрибунів
із переважною спрямованістю на розвиток їх швидкісних можливостей.
За визначенням В.М. Дьячкова, В.П. Філіна під терміном «швидкісносилові якості» розуміємо здатність людини до прояву зусиль максимальної
потужності в найкоротший проміжок часу при збереженні оптимальної
амплітуди рухів.
Ступінь прояву швидкісно-силових якостей залежить не тільки від м’язової
сили, але і від здатності людини до високої концентрації нервово-мязових
зусиль, мобілізації функціональних можливостей організму.
Різкому покращенню результатів у стрибках у висоту з розбігу сприяв
спосіб стрибка «фосбюрі-флоп». Це пов’язано насамперед із тим, що такий
спосіб за технікою виконання не вимагає тривалого періоду у навчанні й
удосконалення в ньому. Результат стрибка способом «фосбюрі-флоп» залежить
від високих швидкісних якостей, якими володіють багатоборці. За останні роки
в змаганнях десятиборців результати стали звичайними від 2.05 м. до 2.15 м. і
вище. Так, наприклад, у 2013 році багатоборці зі стрибків у висоту показали такі
результати Деміан Варнер подолав планку на висоті 2.05м., Андрій Краучанка –
2.11м., Кай Казмірек – 2.07м., Гуннар Ніксон – 2.17 м..
У деяких роботах вказують, що основною фізичною якістю бігунів на 400
метрів є швидкісна витривалість (Жукова Е.М, Брейзер В.В.). Рівень цього виду
витривалості в основному визначається анаеробними можливостями організму
спортсмена. Біг на 400 метрів є важким випробуванням для багатоборця під час
змагань і тренувань.
Досягнення багатоборців з бігу на 400 м у багатоборців за всі роки такі
Ештон Ітон (США) – 46.08 с., Деан Масей (Великобританія) – 46.21 с., Еркі
Нуул (Естонія) – 46.23 с. і їхньої суми очок у десятиборстві дозволяють
стверджувати, що підготовка в цьому виді програми не вплинула на результати в
інших видах багатоборства.
Сучасні вчені висловлюють спільну думку про те, що вирішальним
чинником у бар’єрному бігу є швидкісні можливості спортсменів. Про це
говорять високі результати бар'єристів, показані ними в гладкому спринті. Тому
практичні рекомендації фахівців із бар’єрного бігу зводяться до удосконалення
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спринту (Горбенко В, Смирнов А, Долгий М). Другим ключовий видом
десятиборства вважають біг на 110 метрів з бар’єрами. Однак чимало фахівців
зазначає, що бар’єристи повинні володіти і високим рівнем якостей,
специфічних для бар’єрного бігу. До таких якостей автори відносять гнучкість,
спритність і спеціальну витривалість (Брейзер В.В., Булкин В.А.).
Саме ці якості забезпечили досягнення високих результатів в бар’єрному
бігу чемпіонам і призерам світу і Олімпійських ігор: Франк Бусеманн
(Німеччина) – 13.47 с., Ештон Ітон (США) – 13.52 с., Трей Харді (США) – 13.54
с.
Порівняно з іншими видами багатоборства більш низькі спортивні
результати спостерігаються в метанні диска. Досягнення високих результатів в
метанні диска визначаються показниками абсолютної сили. Багатоборцям
недоцільно досягати високих значень абсолютної сили за рахунок збільшення
м’язової маси, тому що це негативно позначається на результатах з бігу і
стрибках.
Кращий результат у метанні диска належить таким спортсменам: Браін
Клей (США) – 55.87 м., Олексій Сисоєв (Росія) – 54.08 м., Моріс Сміт (Ямайка)
– 53.83 м.
Найбільш складним технічним видом є стрибок у висоту з жердиною. Це
швидкісно-силовий, складнокоординаційний
вид, в якому різниця в 10
сантиметрів оцінюється 30-ма очками. Багатоборці з високими результати в
цій дисципліні мають велику перевагу над суперниками. У провідних
багатоборців результат перетинає п’ятиметровий рубіж, а це понад 900 очок.
Кращі результати у стрибках у висоту з жердиною: Тімоті Брайт (США) –
5.70м., Олександр Авербух (Росія) - 5.60, Себастіан Левік (Франція) – 5.50 м.
На думку багатьох фахівців досягнення високих результатів у метанні
списа визначаються рівнем розвитку швидкісно-силових якостей, а крім того,
цей вид вимагає від десятиборців удосконалення відчуття снаряду.
Найслабший вид у більшості багатоборців є метання списа, щоб здобути в
цьому виді 900 очок, потрібно метнути снаряд за позначку 70 метрів (за
класифікаційним нормативом України це розряд майстра спорту). Високий
результат залежить від правильно поставлених рухів в «схресних» кроках, в
швидкості розбігу і у фінальному зусиллі. Кращий результат у метанні списа:
Леонель Суарез (Куба) – 77.47 м., Ніклас Віберг (Швеція) – 75.05 м., Деві
Джонсон (США) – 74.58 м.
Для досягнення високих результатів з бігу на 1500 метрів більш
ефективним є підвищення інтенсивності бігового навантаження, ніж збільшення
його обсягу. При цьому біг на відрізках до 800 метрів у повторному та
перемінному режимах має позитивний перенос на ті види багатоборства, що
вимагають розвитку швидкісних якостей.
Важливою якістю, що визначає результат у бігу на 1500 метрів, більшість
авторів називають спеціальну витривалість. Ця якість залежить насамперед від
рівня аеробної і анаеробної функцій організму. Аеробна працездатність є
інтегративною діяльністю багатьох систем і функцій організму, пов’язаних із
об’ємом кисню в організмі.
Рівень розвитку анаеробних функцій забезпечує м’язову роботу в умовах
недостатнього забезпечення організму киснем. Велика роль анаеробної
працездатності у прояві витривалості вимагає спеціальної уваги до її розвитку.
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Найближчим часом із ростом спортивних результатів варто очікувати
збільшення об’єму навантажень анаеробної спрямованості.
Біг на 1500 метрів – вид багатоборства не багатий на «пристойну» суму
очок. Наприклад, результат 4.20 хв. оцінюється у 800 очок та різниця в 10
секунд взагалі мізерна – 60-65 очок, тому як висновок можна сказати, що
розвиток швидкісно-силових якостей більш необхідний і доцільний в
тренуваннях багатоборців.
Ряд вчених [1, 2 та ін.] стверджують, що одночасний розвиток усіх якостей
повинен відбуватися у визначеному співвідношенні, що обумовлюється
віковими особливостями і ступенем підготовленості тих, хто займається
спортом, а також специфічними особливостями окремих видів спортивної
діяльності. Порушення оптимального співвідношення застосовуваних
навантажень, спрямованих на розвиток фізичних якостей призводить до
негативного ефекту.
В.П. Філіним, МЛ. Набатніковою відзначається, що в процесі занять з
юними спортсменами необхідно віддавати перевагу розвитку швидкісносилових якостей. На початковому етапі підготовки цілеспрямоване застосування
швидкісно-силових вправ створює передумови для оволодіння раціональною
технікою спортивних вправ, крім цього, спостерігається приріст результатів
силового і швидкісно-силового характеру.
Досліджуючи питання взаємозв'язку фізичних якостей на різних вікових
етапах, автори відзначають доцільність акцентованого розвитку тих сторін
рухових функцій, для яких створюються сприятливі умови з боку природних
закономірностей розвитку організму [2, 3, та ін.].
Природно, змінюється структура взаємозв'язку основних фізичних якостей
у юних спортсменів як за своєю величиною, так і за змістом. З одного боку, з
віком і підвищенням кваліфікації збільшується ступінь взаємозв'язку фізичних
якостей, що є ведучими в обраному виді спорту, одночасно з цим, з іншого боку,
ті з якостей, що відігравали ведучу роль на початковому етапі підготовки, стають
менш значущими надалі.
Взаємодія, між основними фізичними якостями в процесі їх розвитку може
бути як позитивною, так і негативною. При цьому позитивний взаємозв'язок між
окремими фізичними якостями виявляється в двох напрямах. Перший варіант
полягає у взаємозв'язку між різними фізичними якостями, при якому вправи,
розвиваючі одну якість, позитивно впливають на розвиток іншої. Другий варіант
припускає позитивний взаємозв'язок між одними і тими ж фізичними якостями в
різних формах їхнього прояву. Обидва варіанти кваліфікуються як „перенос
фізичних якостей”.
В міру зростання тренованості величина переносу фізичних якостей
зменшується [1,3]. При цьому взаємодія між різними фізичними якостями з
позитивні на початкових етапах, нерідко перетворюється в негативну. Зокрема,
виявляються несумісними завдання одночасного удосконалення показників сили
і витривалості, що було визначено як «дисоціацію фізичних якостей».
Дослідження, присвячені вивченню природи «одночасного» переносу
якості швидкості з одних рухових дій на інші, показали, що її перенос у
складнокоординованих рухах відносно малий, більш значні величини переносу
спостерігаються в елементарно простих або координаційно схожих рухах [4].
Величина переносу якості швидкості міняється в процесі багаторічного
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тренування, при цьому у спортсменів-початківців спостерігається її тимчасовий
перенос, який зникає у ході зростання тренованості [4].
Закономірності переносу якості витривалості в циклічних локомоціях
полягає в тому, що з ростом дистанції величина переносу збільшується. Однією
з основних причин, що обумовлюють це явище, є мала специфічність
вегетативних систем, значення яких зростає в міру збільшення довжини
дистанції [5].
Характерною рисою спортивної діяльності в легкоатлетичному
багатоборстві є виконання широкого кола фізичних вправ з різним характером
біомеханічної структури і різних механізмів енергозабезпечення, що в
остаточному підсумку ставить високі вимоги до рівня розвитку фізичних
якостей спортсмена-багатоборця. Відзначений раніше випереджальний розвиток
швидкості і швидкісно-силових якостей стосовно сили і витривалості може
привести до визначеного росту останніх з огляду на закономірності позитивного
переносу фізичних якостей. Це, у принципі, може створити сприятливі
передумови для вивчення техніки усіх видів десятиборства з визначеними
віковими обмеженнями.
Висновок. Характерною рисою спортивної діяльності в легкоатлетичному
багатоборстві є застосування широкого кола фізичних вправ з різним характером
біомеханічної структури і різних механізмів енергозабезпечення, що в
остаточному підсумку ставить високі вимоги до рівня розвитку фізичних
якостей спортсменів-багатоборців. Відзначений раніше випереджальний
розвиток швидкості і швидкісно-силових якостей стосовно сили і витривалості
може привести до визначеного росту останніх з огляду на закономірності
позитивного переносу фізичних якостей. Це, у принципі, може створити
сприятливі передумови для вивчення техніки усіх видів десятиборства з
визначеними віковими обмеженнями.
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АНОТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМАГАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ БАГАТОБОРЦІВ
Інна Асаулюк, Вадим Адамчук, Марина Курдибаха
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
В статі розкрито характеристику основних фізичних якостей змагальної програми
чоловічого легкоатлетичного багатоборства та їх взаємозв’язок.
Ключові слова: багатоборство, фізичні якості, програма змагань, види змагань
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ МНОГОБОРЦЕВ
Инна Асаулюк, Вадим Адамчук, Марина Курдыбаха
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В статье раскрыто характеристику основных физических качеств соревновательной
программы мужского легкоатлетическому многоборью и их взаимосвязь.
Ключевые слова: многоборье, физические качества, программа соревнований, виды
соревнований
DESCRIPTION COMPETITION SCHEDULES AND THE RELATIONSHIP OF
BASIC PHYSICAL PROPERTIES YOUNG BAHATOBORTSIV
Inna Asaulyuk, Vadim Adamchuk, Marina Kurdybaha
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
The article reveals characteristics of basic physical properties of competitive men's athletic
programs and all-around their relationship.
Key words: all-around, the physical quality of the competition program, the types of events

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГИ СИЛОВИХ, ШВИДКІСНИХ ТА
ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ
Рустам Ахметов, Тамара Кутек, Віктор Шаверський
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Ефективність підготовки спортсменів залежить від
визначення їхнього фізичного стану на основі об’єктивних критеріїв спеціальної
фізичної підготовленості з подальшою своєчасною корекцією складових
навчально-тренувального процесу [3; 5].
Під час управління такою складною динамічною системою як спортивна
підготовка, де керуючою системою виступає тренер, а керованою – спортсмен,
необхідно враховувати всі основні закономірності управління. Багатогранний,
часто змінний стан спортсмена під впливом різноманітних факторів повинен
постійно враховуватися шляхом внесення змін у програму навчальнотренувальних занять. Це завдання вирішується на основі принципу зворотного
зв’язку, відповідно до якого керуюча система повинна отримувати інформацію
про ефект, що досягається тією чи іншою дією суб’єкта керування (тренер) на
керований об’єкт [1-3; 7].
Установлено, що однією з невирішених проблем педагогічного контролю є
відсутність технології проведення тестування, а велика кількість тестів, які
застосовуються на різних етапах у навчально-тренувальному процесі
спортсменів швидкісно-силових видів легкої атлетики, не відповідають вимогам
надійності й інформативності [1; 2; 4; 8].
Використовувані методи оцінки стану готовності спортсменів не
дозволяють застосовувати їх як об’єктивні критерії на різних етапах підготовки.
У той же час тенденція до інтенсифікації навчально-тренувального процесу
припускає оптимізацію системи управління, яка здійснюється за допомогою
систематичного контролю, прогнозування, з використанням інформативних і
надійних педагогічних тестів, які адекватно відображають специфіку рухової
діяльності спортсмена [1; 3; 4; 6; 8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох видах спорту, і
зокрема в легкоатлетичних стрибках, спрямованість спортивної підготовки
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залежить від переваги силових, швидкісних або швидкісно-силових компонентів
спеціальної фізичної підготовленості спортсменів [1; 2; 4; 8]. На цей час
запропоновано найрізноманітніші педагогічні тести, що дозволяють оцінювати
ці компоненти [1; 3; 4].
Аналіз наукової літератури засвідчив, що велика кількість тестів, які
застосовуються на різних етапах багаторічного навчально-тренувального
процесу стрибунів у висоту не відповідають вимогам надійності й
інформативності [3; 8].
Фахівцям не вдалося встановити ступінь надійності тесту Купера (12хвилинний біг по доріжці стадіону), тому що його застосовують лише окремі
спортсмени і тільки одноразово, у першій половині жовтня; до того ж тест
виявився для стрибунів неспецифічним [1; 2; 4]. Не вдалося визначити ступінь
надійності й для таких тестів, як ривок штанги, ядра (4 кг) двома руками знизу,
десятикратний стрибок із місця з ноги на ногу та багато інших. Не встановлено
ступінь надійності для спринтерських вправ (біг 60 м, 80 м, 100 м) [1; 3; 6; 8].
Зв’язок дослідження з науковими програмами, темами. Дисертаційне
дослідження проводилося згідно тематичного плану науково-дослідної роботи
Житомирського державного університету імені Івана Франка; згідно теми
2.3.5.1п «Удосконалення теоретико-методичних основ управління системою
підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту» Зведеного плану
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр.
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Номер держреєстрації:
0108U008210, а також згідно теми 2.11 «Теоретико-методичні основи управління
системою підготовки спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних
стрибках» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури
і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та
спорту. Номер держреєстрації: 0111U003839.
Мета дослідження: визначення переваги силових, швидкісних та
швидкісно-силових здібностей стрибунів у висоту з урахуванням специфіки
основної змагальної вправи.
Методи та організація дослідження. В експериментах брали участь 87
спортсменів – стрибунів у висоту різної кваліфікації. У результаті анкетного
опитування відомих тренерів нами було відібрано тести спеціальної фізичної
підготовленості, які пройшли подальший аналіз з метою виявлення тих із них,
що мають найбільший ступень кореляції з показниками сили, швидкості та
швидкісно-силових здібностей спортсменів. Такими виявилися стрибок угору,
стоячи на поштовховій нозі, за рахунок маху вільною ногою та стрибок угору з
трьох кроків розбігу.
Результати дослідження та їх обговорення. Проведений аналіз виявив
тісний кореляційний взаємозв’язок показників цих стрибків між собою на всіх
рівнях спортивної підготовленості, від нормативу ІІІ розряду до нормативу
майстра спорту міжнародного класу (коефіцієнти кореляції від r=0,635 до
r=0,735 відповідно). Причому, в середині кожної розрядної групи певний
показник процентного співвідношення має зв’язок із силовими, швидкісними та
швидкісно-силовими вправами (табл. 1). Наприклад, на рівні нормативу III
розряду цифрове вираження процентного співвідношення між двома стрибками
від 65% до 71% має високий коефіцієнт кореляції з показником вправи
швидкісного характеру (біг на 30 м – r = 0,738), від 71% до 79% – з показниками
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вправ швидкісно-силового характеру (потрійний стрибок з місця – r = 0,912) і
від 79% до 85% – з показником вправи силового характеру (відносна сила м’язів
згинання підошви стопи штовхової ноги – r = 0,921). Відзначимо, що з
підвищенням кваліфікації спортсменів діапазони цього співвідношення, що
мають зв’язок із силовими, швидкісно-силовими та швидкісними параметрами
спеціальної фізичної підготовленості спортсменів дещо змінюються. На рівні
кандидатів у майстри спорту та майстрів спорту високий коефіцієнт кореляції
виявлено зі швидкісним параметром (біг на 30 м – r = 0,824) у діапазоні від 72%
до 76% і силовим параметром – від 81% до 87% (відносна сила м’язів згинання
підошви стопи поштовхової ноги – r = 0,836). На рівні майстрів спорту
міжнародного класу високий коефіцієнт кореляції виявлено з бігом на 30 м –
r = 0,908 у діапазоні від 73% до 77% і з силовим параметром від 83% до 88%
(r = 0,854). У зв’язку з цим було припущення, що загальним тестом для
визначення переваги силових або швидкісних компонентів спеціальної фізичної
підготовленості стрибунів у висоту різної кваліфікації може бути тест –
показник процентного співвідношення між цими стрибками.
Таким чином, нами був отриманий тест, за допомогою якого можна
визначити, які компоненти силового, швидкісного чи швидкісно-силового
характеру переважають у спеціальній фізичній підготовленості спортсмена на
різних етапах спортивного удосконалювання.
Таблиця 1
Взаємозв’язок показників процентного співвідношення стрибка угору,
стоячи на поштовховій нозі, та стрибка вгору з трьох кроків розбігу
з показниками силової, швидкісної та швидкісно-силової підготовленості
стрибунів у висоту різної кваліфікації
Кваліфікація /
Спортивний
результат

Показник процентного співвідношення
між двома стрибками

Біг 30 м з
високого
старту

III розряд
1,55-1,74 м

79-85%
71-79%
65-71%
81-86%
76-81%
71-76%
81-87%
76-81%
72-76%
81-87%
76-81%
72-76%
83-88%
77-83%
73-77%

0,392
0,612
0,738
0,216
0,765
0,900
0,378
0,413
0,736
0,216
0,468
0,824
0,413
0,524
0,908

II розряд
1,75-1,89 м
I розряд
1,90-2,04 м
КМС, МС
2,05-2,20 м
МСМК
2,24-2,41 м

Потрійний
стрибок з
місця з ноги
на ногу
0,310
0,912
0,594
0,114
0,419
0,401
0,412
0,680
0,459
0,642
0,492
0,236
0,451
0,563
0,406

Стрибок
угору з
місця з
двох ніг
0,317
0,886
0,488
0,436
0,584
0,727
0,693
0,723
0,671
0,687
0,926
0,342
0,574
0,698
0,381

Відносна сила
м’язів згинання
стопи поштовхової ноги
0,921
0,476
0,547
0,708
0,814
0,442
0,746
0,562
0,419
0,836
0,362
0,244
0,854
0,610
0,298

Примітка: коефіцієнти значущі: МСМК, МС, КМС – r = 0,470; Р = 0,05;
інші розряди – r = 0,410; Р = 0,05.
Подальший хід досліджень був спрямований на апробацію й обґрунтування
одержаного нами тесту та перевірку на надійність й інформативність
(валідність). Під надійністю розуміється ступінь збігу результатів
багаторазового тестування. Роль коефіцієнта надійності виконує коефіцієнт
кореляції, який розраховується між двома масивами результатів, одержаних при
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тестуванні однієї і тієї ж групи спортсменів. Отримані коефіцієнти надійнос
в
групах спортсменів від кваліфікації III розряду до майстра спорту міжнародного
класу в діапазоні від r = 0,957 до r = 0,993 свідчать про високу надійність тесту.
Подальший аналіз взаємозв’язку рівня розвитку фізичних якостей і
параметрів техніки стрибунів у висоту різної кваліфікації проводився з
урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів. Розподіл на підгрупи з
перевагою силових, швидкісних і швидкісно-силових компонентів спеціальної
фізичної підготовленості на всіх рівнях спортивної кваліфікації здійснювався за
допомогою тесту, одержаного в ході наших досліджень (табл. 2).
Таблиця 2
Методика визначення індивідуальної фізичної підготовленості стрибунів у
висоту різної кваліфікації
Кваліфікація /Спортивний
результат
III розряд
1,55-1,74 м
II розряд
1,75-1,89 м
I розряд
1,90-2,04 м
КМС, МС
2,05-2,20 м
МСМК
2,24-2,41 м

Показник процентного
співвідношення між двома
стрибками
79-85%
71-79%
65-71%
81-86%
76-81%
71-76%
81-87%
76-81%
72-76%
81-87%
76-81%
72-76%
83-88%
77-83%
73-77%

Перевага компонентів
фізичної підготовленості
спортсмена
силових
швидкісно-силових
швидкісних
силових
швидкісно-силових
швидкісних
силових
швидкісно-силових
швидкісних
силових
швидкісно-силових
швидкісних
силових
швидкісно-силових
швидкісних

Примітка: як тест брали процентне співвідношення між стрибками
вгору, стоячи на поштовховій нозі, за рахунок маху вільною ногою та
показником стрибка вгору з трьох кроків із розбігу.
Висновки
Отримані результати дослідження дозволяють зробити висновок, що
запропонований тест відповідає вимогам інформативності та надійності й може
бути використаним у практичній роботі для оцінки рівня спеціальної
швидкісної, силової та швидкісно-силової підготовленості стрибунів у висоту з
розбігу й корекції навчально-тренувального процесу на різних етапах
багаторічного спортивного вдосконалення. Вважаємо, що найважливішою
умовою визначення змісту навчально-тренувальних програм мають бути
компоненти швидкісно-силової підготовленості.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з пошуком інформативних і
надійних тестів для спортсменів усіх швидкісно-силових видів легкої атлетики.
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АНОТАЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГИ СИЛОВИХ, ШВИДКІСНИХ ТА ШВИДКІСНОСИЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
СПОРТСМЕНІВ
Рустам Ахметов, Тамара Кутек, Віктор Шаверський
Житомирський державний університет імені Івана Франка
У сучасному навчально-тренувальному процесі однією з невирішених проблем
педагогічного контролю є відсутність технології проведення тестування, стандартизації
аналізу одержаних результатів, а також не відповідність вимогам надійності й інформативності
великої кількості тестів, які застосовуються на різних етапах у тренувальному процесі
спортсменів швидкісно-силових видів легкої атлетики, що не дає змоги вносити необхідні
корективи у процесі підготовки.
Мета даної роботи – визначення переваги силових, швидкісних та швидкісно-силових
здібностей стрибунів у висоту з урахуванням специфіки основної змагальної вправи.
Ключові слова: тест, управління, спеціальна фізична підготовленість, корекція, стрибок,
інформативність, надійність, програма.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛОВЫХ, СКОРОСТНЫХ И
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
Рустам Ахметов, Тамара Кутек, Виктор Шаверский
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
В современном учебно-тренировочном процессе одной из нерешенных проблем
педагогического контроля есть отсутствие технологии проведения тестирования,
стандартизации анализа полученных результатов, а также не соответствие большого
количества тестов требованиям надежности и информативности, которые применяются на
разных этапах в тренировочном процессе спортсменов скоростно-силовых видов легкой
атлетики, что не дает возможности вносить необходимые коррективы в процессе подготовки.
Цель данной работы – определение преимущества силовых, скоростных и скоростносиловых прыгунов в высоту с учетом специфики основного соревновательного упражнения.
Ключевые слова: тест, управление, специальная физическая подготовленность,
коррекция, прыжок, информативность, надежность, программа.
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DETERMINATION OF BENEFITS OF POWER, SPEED AND SPEED-AND-POWER
COMPONENTS OF SPECIAL PHYSICAL PREPAREDNESS OF ATHLETES
Rustam Akhmetov, Tamara Kutek, Viktor Shaverski
Zhytomyr State I. Franko University
One of unsolved issues of pedagogical control in the present-day teaching-and-training process
is a lack of technology for holding tests, standardization of analysis of obtained results as well as the
fact that availability of a large number of tests which are used in different stages of a training process
of athletes of speed-and-power types of track-and-field, do not match with requirements of reliability
and self-descriptiveness, which do not allow us to make necessary corrections in the training process.
The objective of this research is to introduce a new test for determination of benefits of power,
speed or speed-and-power components in level of special physical preparedness of high-jumpers.
The proposed test allows us to use it as an objective criterion in different stages of training with
regard to specifics of the main general exercise.
Key words: test, management, special physical preparedness, correlation, jump, selfdescriptiveness, reliability, program.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ВІДШТОВХУВАННЯ У
ЗАВЕРШАЛЬНІЙ ФАЗІ У СТРИБКАХ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНА НА
ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Володимир Банах
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса
Шевченка
Постановка проблеми. Процес технічної підготовки спортсменів
передбачає пошук найраціональніших способів, формування і удосконалення
техніки виконання прийомів і рухових дій змагальної вправи [8].
Спортивний результат у стрибках на лижах з трампліна в значній мірі
залежить від ефективного відштовхування. Застосування відеокомп’ютерного
аналізу та процесу моделювання в технічній підготовці дозволяє ефективно
здійснювати контроль, вчасно виявляти помилки та недоліки у техніці
виконання вправ та оптимізувати процес підготовки спортсменів [3, 5]. Таким
чином, побудова програми підготовки на основі методики удосконалення
техніки відштовхування стрибунів на лижах з трампліна із використанням
об’єктивних параметрів техніки відштовхування із врахуванням модельних
характеристик є актуальною проблемою теорії і методики спорту.
Дослідження виконано в рамках завдань НДР за темою «Моделювання
біомеханічних систем у складнокоординаційних видах спорту» Тематичного
плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України на 2011–2012 роки (номер державної реєстрації 0112U007928).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш сприятливим для
вдосконалення техніки та поліпшення спортивних результатів у стрибках на
лижах з трампліна є вік 14–16 років, коли спортсмени перебувають на етапі
спеціалізованої базової підготовки [3, 4]. На цьому етапі відбувається
формування техніки змагальної вправи шляхом підвищення її ефективності,
надійності та індивідуалізації [4].
В останні роки у системі управління підготовкою юних спортсменів все
більшого значення набуває моделювання різних сторін підготовленості та
методів тренування [3, 5]. В навчально-тренувальному процесі юних
спортсменів в якості еталону найбільш доцільно застосовувати модельні
характеристики, отримані на основі середньогрупових статистичних даних [3].
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У процесі підготовки юних спортсменів для створення моделей, доцільно
використовувати
характеристики
техніки
виконання
кращих
чи
висококваліфікованих спортсменів [5, 10]. Недоліки та відмінності у техніці
виконання, які проявляються у різниці величин параметрів, для спортсменів
нижчого рівня спортивної майстерності створюють резерви для спортивного
удосконалення.
Відштовхування у стрибках на лижах – це один із елементів, який визначає
спортивний результат, зокрема, довжину стрибка [1, 2, 6-10]. У процесі
виконання відбувається поступальний рух загального центра маси (ЗЦМ) тіла
спортсмена вгору-вперед, який відбувається в основному за рахунок розгинання
ніг у колінному та кульшовому суглобах [6-10]. Величини швидкості й кута
нахилу руху ЗЦМ тіла є критерієм ефективності відштовхування. Автори
визначають не весь рух ЗЦМ, а тільки його ефект при покиданні стола у
завершальній фазі відштовхування. Велика увага приділяється біомеханічним
параметрам техніки відштовхування у наукових працях з технічної підготовки
висококваліфікованих лижників-стрибунів [6-10]. У цих працях представлено
результати дослідження та параметри техніки виконання відштовхування у
завершальній фазі. Однак у цих дослідженнях не подано модельні кінематичні
характеристики пози лижника під час відштовхування, зокрема на краю стола, в
тому числі виконання відштовхування юними спортсменами на середніх
трамплінах.
Проведені дослідження, у яких брали участь лижники-стрибуни на етапі
підготовки до вищих спортивних досягнень [1, 10], дозволили на основі
кореляційних взаємозв’язків та регресійних залежностей виявити та встановити
ефективні критерії оцінки виконання техніки рухових дій у завершальній фазі
відштовхування. Кореляційний аналіз свідчить про вплив величин параметрів
техніки на довжину стрибка на етапі підготовки до вищих досягнень у
завершальній фазі відштовхування (|r| = 0,356÷0,699; p < 0,05).
На основі факторного аналізу та регресійних залежностей встановлено, що
величина параметра проекції вектора швидкості ЗЦМ лижника на нормаль до
поверхні стола відносно довжини тіла має бути максимальною, а кут у
кульшовому суглобі та кут нахилу ЗЦМ тіла лижника повинні мати оптимальні
величини: кут у кульшовому суглобі — 104,2°, кут нахилу до напрямку руху
відрізку прямої лінії, яка проходить через ЗЦМ та ЦМ стопи, — 76,9°, за
оптимальних значень цих кутів дозволяє прогнозувати довжину стрибка 69,72
м.
Мета. Визначити ефективність експериментальної авторської програми на
основі методики удосконалення техніки відштовхування у стрибунів на лижах з
трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки та із використанням
модельних характеристик.
Методи та організація досліджень. На основі проведеного
відеокомп’ютерного аналізу визначено параметри техніки виконання
відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі підготовки до вищих
досягнень та спеціалізованої базової підготовки.
Порівнявши середні величини кінематичних параметрів відштовхування у
завершальній фазі відштовхування у групах спортсменів на різних етапах
багаторічної підготовки, було встановлено статистично достовірні відмінності
між показниками при р > 0,05 [1].
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Для підвищення ефективності навчально-тренувального процесу нами була
розроблена експериментальна програма технічної підготовки. Корекція
методики полягала в доборі й застосуванні засобів із впливом на параметри
техніки із врахуванням розроблених моделей відштовхування та перерозподілу
обсягу компонентів технічної підготовки та тренувального навантаження [1, 2].
Для визначення ефективності розробленої програми її було впроваджено в
навчально-тренувальний процес стрибунів на лижах з трампліна віком 14–16
років на етапі спеціалізованої базової підготовки. У дослідженні взяло участь 22
учні Кременецької, Надвірнянської, Ворохтянської, Верховинської спортивних
шкіл, які були розділені на дві рівні за обсягом групи – контрольну та
експериментальну. Експеримент тривав із жовтня 2010 року по вересень 2011
року, протягом якого було проведено три тестування.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз протоколів змагань
свідчить, що на початку експерименту в показниках довжини стрибка у
спортсменів контрольної та експериментальної груп достовірно статистичних
розбіжностей не виявлено (р = 0,844). В результаті проведеного експерименту та
змін, які відбулися в параметрах техніки відштовхування у спортсменів
експериментальної групи в середині дослідження, встановлено поліпшення
спортивного результату на 18 очок (р = 0,004) проти 5,5 очка (р = 0,182) у
контрольній групі. В експериментальній групі довжина стрибка збільшилася та
порівняно з вихідними даними різниця сягнула 12 м, у контрольній зросла на
2,5 м.
У результаті проведеного біомеханічного аналізу, на основі даних
параметрів у завершальній фазі відштовхування, що визначають створення
обертального моменту та характеризують положення тіла лижника на краю
стола було встановлено, що у контрольній та експериментальній групі відбулися
позитивні зміни, проте характер змін їх був різний. Так, у експериментальній
групі на другому етапі тестування, відбулися суттєві позитивні зміни. Різниця
середніх величин параметру кута нахилу гомілки відносно напрямку руху
в
експериментальної групи в порівнянні із модельними величинами цього
параметру становила -1,8 º (р = 0,153) проти
-10,2º на першому етапі
тестування і 0,6º (р = 0,295) на третьому етапі тестування (табл. 1).
У контрольній групі величина розходжень із показниками параметрів
лижників на етапі підготовки до вищих досягнень була помітна протягом усього
дослідження. Зміни були несуттєвими, що підтверджується даними
представленими у таблиці. В кінці дослідження різниця становила 3,0º
(р = 0,047) (рис. 1). За даними
параметра – кута у кульшовому суглобі, що
визначається розташування ЗЦМ, в експериментальній та контрольній групі
достовірних розходжень середніх величин із модельними в кінці дослідження не
виявлено (р = 0,406). Відповідно, в експериментальній становило –5,1º, а у
контрольній – –5,0º (р = 0,130). Проте у експериментальній групі вже на
другому етапі тестування спостерігалося значне наближення величини
показника до модельних і становило 5,2º (р = 0,099).
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Таблиця 1
Кінематичні параметри техніки відштовхування у завершальній фазі

M±SD
1

(градус)

M±SD

M±SD

M±SD

КГ

69,2±4,4

-3,2

0,053

70,1±5,5

-4,1

0,044

69,1±3,7

3,0

ЕГ

76,2±7,7

-10,2

0,001

67,8±4,2

-1,8

0,153

66,6±2,4

0,6

66,0±7,5
КГ 85,7±13,6

7,5

0,078 86,1±12,9

7,1

0,030

88,2±16,9

5,0

ЕГ 85,4±16,8

7,8

0,138 88,0±12,1

5,2

0,099

88,1±13,5

5,1

КГ

81,9±5,1

-3,8

0,355

82,5±4,1

-4,4

0,003

81,4±4,7

3,3

ЕГ

83,7±2,6

-5,6

0,001

81,8±3,0

-3,7

0,002

78,4±1,8

0,3

КГ

86,7±5,2

-4,0

0,355

87,2±4,3

-4,5

0,002

86,3±5,0

3,5

ЕГ

88,3±2,5

-5,6

0,001

86,5±3,0

-3,8

0,001

83,2±2,0

0,5

КГ

72,7±4,4

-2,6

0,138

73,4±4,3

-3,3

0,022

72,6±3,9

2,5

ЕГ

73,5±3,3

-3,4

0,01

72,9±3,3

-2,8

0,014

69,3±2,4

–0,9

КГ

97,4±7,0

-0,55

0,022

97,8±4,9

-0,59

0,002

96,6±7,5

4,7

ЕГ

98,7±3,6

-0,68

0,001

97,3±4,4

-0,54

0,002

93,6±3,6

1,7

КГ 1,17±0,51 0,05
y / h 1,22±0,48
7 – C
(м/с)
ЕГ 1,14±0,66 0,08

0,007 1,41±0,43 -0,19

0,116

1,25±0,52

0,04

0,024 1,29±0,36 -0,07

0,018

1,41±0,19

0,20

КГ 35,7± 41,7 -1,43

0,362 38,7±37,0 -1,73

0,153

36,1±34,8

18,7

ЕГ 50,8±22,5 -2,94

0,002 34,8±23,5

-134

0,073

23,9±16,1

2,5

КГ 9,20±4,14 -1,65

0,216 9,09±4,18 -1,54

0,453

9,87±4,70

2,32

ЕГ 8,92±4,14 -1,37

0,321 6,88±3,02

0,486

9,35±3,57

1,80

2

3

4

5

6

8

9

(градус)

(градус)

(градус)

(градус)

(градус)

K, %


(рад/с)

93,2±10,2

78,1±4,2º

82,7±4,0

70,1±3,6

91,9±4,9

21,4±31,5

7,55±3,86
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Різниця
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р

Різниця
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базової підготовки

Р

2-ге тестування

Різниця

етап спеціалізованої
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група

етап підготовки до
вищих
досягнень

№

Параметри

1-ше тестування

0,67

0,0
47
0,2
95
0,4
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0,1
30
0,0
31
0,3
76
0,0
21
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17
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70
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26
0,0
19
0,0
6
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17
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38
0,1
11
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21
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Рис. 1. Параметри пози лижників-стрибунів на етапах багаторічної
підготовки на початку відштовхування (
на етапі підготовки до вищих
досягнень,
КГ,
ЕГ): 1 – кута у гомілковостопному суглобі, 2 –
кута в кульшовому суглобі, 3 – кута нахилу відрізка прямої, що сполучає вісь
ЗЦМ та вісь гомілковостопного суглобу відносно напрямку руху, 4 – кута
нахилу відрізка прямої, що сполучає вісь ЗЦМ та ЦМ стопи відносно напрямку
руху, 5 – кута нахилу відрізка прямої, що сполучає вісь кульшового та
гомілковостопного суглобу відносно напрямку руху, 6 – кута нахилу відрізка
прямої, що сполучає вісь плечового та гомілковостопного відносно напрямку
рух, 7 – співвідношення вертикальної складової швидкості відносно довжини
тіла, 8 – довжина дистальної частини стопи від точки перетину
перпендикуляра, опущеного із ЗЦМ тіла на поверхню стола відштовхування, 9 –
кутової швидкості колінного суглобі.
За даними параметрів кута нахилу відрізка прямої, що сполучає ЗЦМ та
вісь гомілкостопного суглобу відносно напрямку руху – , і кута нахилу
відрізка прямої, що сполучає ЗЦМ та ЦМ стопи відносно напрямку руху – та
їх середніх величин, у експериментальній групі відносно модельних
характеристик в кінці дослідження достовірних відмінностей не виявлено,
різниця у даних параметрах становила 0,3º (р = 0,376) і 0,5º (р = 0,308)
відповідно.
У контрольної групи розходження із величинами параметрів лижників на
етапі підготовки до вищих досягнень були значнішими – 3,3º і 3,5º відповідно та
мали статистично достовірні відмінності (р = 0,031 і р = 0,021), хоча на першому
тестуванні розходження середніх величин були менш значними. Це свідчить, що
в процесі підготовки у цій групі показники параметрів техніки погіршилися.
За параметрами, що характеризують розміщення тіла лижника та його
ланок на краю стола, кута нахилу прямої, що сполучає осі плечового і
гомілковостопного суглобів –
, та кута нахилу прямої, що сполучає осі
кульшового та гомілковостопного суглобу відносно напрямку руху –
,
достовірних розходжень не виявлено: в експериментальній та контрольних
групах порівняно із середніми величинами параметрів лижників на етапі
підготовки до вищих досягнень (р = 0,117 і р = 0,083) у контрольній і (р = 0,470 і
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р = 0,226) в експериментальній відповідно. Відмінності від модельних середніх
величин у цих параметрах у експериментальній групі становили –0,9º і 1,7º
при р = 0,470 і р = 0,226, проти 2,5º і 4,7º при р = 0,117 і р = 0,083 у контрольній.
Ця тенденція зменшення величин у зазначених параметрах спостерігалася
тільки на третьому етапі тестування, що свідчить про покращення у техніці
виконання в які більшій мірі відбулися на другому етапі експерименту.
Після завершення експерименту за параметрами, що характеризують
розміщення ЗЦМ відносно опори та визначають обертальний момент на краю
стола, довжина дистальної частини стопи від точки перетину перпендикуляра,
опущеного із ЗЦМ тіла на поверхню стола відштовхування – K в
експериментальній та контрольній групі не мали достовірних статистичних
відмінностей середніх величин із модельними характеристиками цього
параметру (р = 0,538) в експериментальній та контрольній (р = 0,09) групах.
Водночас, різниця величини показника в експериментальній групі була суттєво
меншою – 2,5 % проти 17,8 % у контрольній.
Вертикальна швидкість переміщення ЗЦМ в завершальній фазі
відштовхування в значній мірі визначає висоту вильоту, а отже збільшує
траєкторію і довжину польоту. За даними параметра співвідношення
вертикальної складової швидкості відносно довжини тіла (– y C / h ), суттєвих
відмінностей між середніми величинами у цьому параметрі не виявлено
(р = 0,111 в експериментальній і (р = 1,0) у контрольній групі). Водночас, в
експериментальній групі величина зміни приросту у швидкості ЗЦМ сягнула 0,2
м/с, а у контрольній групі ці зміни мали менш значний характер і становили 0,04
м/с.
За параметром швидкості кута розгинання у колінному суглобі суттєвих
відмінностей між середніми величинами у всіх групах також не виявлено. В
експериментальній групі середні величини зміни в кінці дослідження на
третьому етапі тестування мали більше наближення до модельних кінематичних
характеристик, ніж у контрольній, величина відмінностей становила 1,8 рад/с
(р = 0,321) проти 2,32 рад/с (р = 0,111) у контрольній групі.
Під час завершення виконання відштовхування оптимальні величини
однофакторних математичних моделей параметрів
і
відповідають
значенням 104,2º і 76,9º, за двохфакторною моделлю – 109,1º і 77,6º відповідно
[4]. Між показниками контрольної та експериментальної групи за параметрами
суттєвих відмінностей не виявлено – 88,2±16,9º і 88,1±13,5º. За показниками
параметра , що визначає обертальний момент у експериментальної групи
величини у показниках мали максимальне наближення до модельних порівняно
з контрольною, де значення становили 78,4±1,8º і 81,4±4,7º у контрольної групи
відповідно.
Таким чином, величини кінематичних характеристик виконання техніки в
кінці відштовхування у експериментальній групі наблизились ближче до
оптимальних модельних загальногрупових характеристик, що свідчить про
більш раціональну техніку виконання відштовхування, порівняно із технікою
виконання та кінематичними характеристиками відштовхування у завершальній
фазі контрольної групи.
Висновок. Представлені результати дослідження та запропоновані в роботі
модельні характеристики тіла лижника показали свою придатність для аналізу
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залежності довжини стрибка від пози тіла лижника в завершальній фазі
відштовхування у процесі технічної підготовки.
У результаті впровадження програми підготовки спортсменів на основі
методики удосконалення техніки відштовхування у стрибунів на лижах з
трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки довжина стрибка у
експериментальної групи збільшилася на 7 м (p < 0,04) та спортивний результат
в середньому на 23,5 очка (p < 0,03) на трампліні К–70 порівняно з
тренуванням за традиційною програмою.
Виявлено, що величини усіх досліджуваних параметрів експериментальної
групи в більшій мірі наблизились до модельних (p > 0,05) у порівнянні із
контрольною групою, де статистично достовірних відмінностей не виявлено при
p < 0,05 за параметрами кута у гомілковостопному суглобі, кута нахилу відрізка
прямої, що сполучає вісь ЗЦМ та вісь гомілковостопного суглобу відносно
напрямку руху, кута нахилу відрізка прямої, що сполучає вісь ЗЦМ та ЦМ
стопи відносно напрямку руху, співвідношення вертикальної складової
швидкості відносно довжини тіла.
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АНОТАЦІЇ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ВІДШТОВХУВАННЯ У ЗАВЕРШАЛЬНІЙ ФАЗІ У
СТРИБКАХ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ
ПІДГОТОВКИ
Володимир Банах
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка
В статті відображено результати експериментальної перевірки ефективності програми
підготовки на основі методики удосконалення техніки відштовхування юних стрибунів на
лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки. Встановлено статистично
достовірне поліпшення спортивного результату і техніки. Доведено практичну зручність
використання моделей техніки відштовхування в системі підготовки юних стрибунів на лижах
з трампліна.
Ключові слова: стрибки на лижах з трампліна, відштовхування, техніка, кінематика,
параметри, модель.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЕ В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ
ФАЗЕ В ПРЫЖКАХ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА НА ЭТАПЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Владимир Банах
Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт им. Тараса Шевченко
В статье представлены результаты экспериментальной проверки эффективности
программы подготовки на основе методики усовершенствования техники отталкивания юных
прыгунов на лыжах с трамплина на этапе специализированной базовой подготовки.
Установлено статистически достоверное улучшение спортивного результата и техники.
Доведено практическую удобность использование моделей техники отталкивания в системе
подготовки юных прыгунов на лыжах с трамплина.
Ключевые слова: прыжки на лыжах с трамплина, отталкивание, техника, кинематика,
параметры, модель.
IMPROVEMENT TECHNOLOGY REPULSION IN THE FINAL PHASE IN SKI
JUMPING FROM A SPRINGBOARD ON STAGE SPECIALIZED BASIC TRAINING
Vladimir Banach
Kremenetskiy Regional Humanitarian Pedagogical Institute. Taras Shevchenko
The article presents the results of experimental verification of the training program
effectiveness for young sportsmen based on take off improvement. Statistically significant
improvement of young jumpers’ sport result and technique is revealed. Practical usability of take off
models in the system of young sportsmen training is proved.
Key words: ski jumping, take off, technique, kinematics, parameters, model.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОКСЕРІВ НА
ЕТАПІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ
Олег Бандрівський, Мирон Савчин
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Одним із головних напрямків прогресу в
спортивній діяльності є удосконалення системи управління тренувальним
процесом. Невід’ємною умовою цього удосконалення є об’єктивізація знань про
структуру підготовленості спортсмена з урахуванням як загальних
закономірностей становлення спортивної майстерності у даному виді спорту, так
і індивідуальних можливостей спортсмена [5].
Рівень майстерності в сучасному боксі вищих досягнень настільки
високий, що для входження в світову еліту спортсменові необхідно володіти
унікальним рівнем розвитку комплексу фізичних і психічних параметрів. Таке
392

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
поєднання, навіть при найбільш сприятливих умовах побудови багатолітнього
тренувального процесу, зустрічається дуже рідко. Тому для підготовки
спортсменів високої кваліфікації однією з центральних є проблема відбору і
орієнтації підготовки боксерів на всіх етапах багатолітнього тренування.
Ефективність процесу підготовки спортсмена в теперішніх умовах багато в
чому зумовлюється використанням засобів і методів комплексного контролю,
який дозволяє здійснювати двосторонні зв’язки між тренером і спортсменом і на
такій основі покращувати рівень практичних рішень при підготовці [6].
Комплексний контроль в спорті є основою кожного етапу відбору.
Контроль – це той механізм, за допомогою якого здійснюється сам відбір і
вносяться корективи в управління тренувальним процесом [7].
При контролі, як і в процесі відбору, присутня оцінка різних сторін
підготовленості спортсмена. Різниця між контролем і відбором просліджується
скоріше всього не в технології і процедурах тестувань, а в характері заключень,
які робляться за результатами обстежень. Контроль спрямований на корекцію
поведінки спортсмена в процесі тренувальних і змагальних навантажень, в той
час як відбір спрямований на визначення перспективи росту майстерності
спортсмена. Таким чином, спортивний відбір та контроль повинні виявляти
людей, з яких можна підготовити видатних спортсменів. Важливо враховувати,
що спортивний відбір, контроль та діагностика не є одноразовими подіями на
тому чи іншому етапі спортивного удосконалення. Вони проводяться постійно,
охоплюючи всю багаторічну підготовку спортсмена [8].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам контролю
підготовленості спортсменів присвячено низку наукових праць українських та
іноземних дослідників спорту (М. А. Годик, 1982; В. А. Запорожанов, 1988; В. Н.
Платонов, 1984, 1990; T. O. Bompo, 2001). В той же час, доступні джерела
науково-методичної літератури з боксу (Г. В. Ванаев, 1979; И. П. Дегтярев, 1985;
М. П. Савчин, 2003, 2008), описують підготовленість боксерів недостатньо.
Науково обґрунтованих праць присвячених системі контролю підготовленості
боксерів на етапі безпосередньої підготовки до змагань виразно не вистачає.
Саме дефіцит об’єктивної інформації спонукав нас до проведення цього
дослідження.
Орієнтація наших досліджень на визначення кількісних групових та
індивідуальних модельних характеристик боксерів і на відповідну систему
контролю та корекції тренувального процесу подається як вельми перспективна.
Метою дослідження є удосконалення контролю та діагностики рівня
готовності спортсменів до змагань на основі оцінки параметрів їх спеціальної
працездатності.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури, педагогічне спостереження, рефлексометрія “реакції
антиципації”, хронодинамометрія, методи математичної статистики.
Організація дослідження. В даній роботі для дослідження фізичної
працездатності використовувався метод хронодинамометрії, адаптований до
потреб боксу через створення ударних динамометрів серії “Спудерг”.
Особливістю нової діагностичної апаратури – хронодинамометрів серії
“Спудерг” є можливість безперервного вимірювання різних параметрів ударної
роботи боксера на динамометричних тренувальних снарядах – сили кожного
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удару, часових проміжків між ударами, їх кількості, потужності ударної роботи
та багато інших спеціалізованих характеристик.
Крім показників фізичної працездатності у боксерів визначались градієнт
ефективності двоударних комбінацій – ГЕК-2 і відносна сила поодиноких ударів:
лівого бокового і правого прямого.
Був проведений природній експеримент, який полягав у повторенні замірів
у боксерів, а саме:
а) стан сили поодиноких ударів – бокового лівою і прямого правою;
б) градієнт ефективності двоударної комбінації прямих ударів лівий-правий
в голову;
в) тест “8 сек” – виміри показників кількості ударів, потужності роботи в
тесті та індекс креатин-фосфатної працездатності – ІКФП.
Додатково ми включили в дослідження новий елемент діагностики стану
спеціальної працездатності боксерів – градієнт ефективності поодинокого удару
ГЕУ – відношення сили удару до часу реакції ударом на сигнал і до ваги
спортсмена.
Результати
дослідження
та
їх
обговорення.
Співставлення
сенсомоторних результатів до тренувань знятих в груп майстрів спорту і
кандидатів у майстри спорту показало достовірну перевагу за показниками СА
(складної антиципації) (КМС-18,9-МС-13,8) а також перевагою групи МС
відзначимо такі параметри (час ударів за сигналом, градієнт ефективності ударів
лівого бокового та правого прямого) (табл. 1).
Таблиця 1.
Порівняння середніх показників “Сенсомоторики” групи МС (МСМК)
та групи КМС (1-Р) до тренування
№ 10

ПА

ПАП

ША

ШАП

СА

САП

НСС

КМС(1-Р)
Дост. різниці Р
МС(МСМК)

10,3
P> 0,05
11

12.4
P> 0,05
14.5

14.8
P< 0,05
17.8

15.2
P> 0,05
16.4

18.8
P< 0,01
13.4

16.4
P> 0,05
19.7

3.2
P> 0,05
3.9

Час реакції
Л.б.
П.п.
459
465
P< 0,05
P< 0,05
392
379

Отже середні показники сенсомоторних реакцій до тренувань показали
перевагу майстрів спорту за трьома параметрами (Час реакції ударів на сигнал
лівим боковим та правим прямим та точність Швидкої (ША) і складної
антиципації (СА)).
Після співставлення результатів визначених після спеціалізованого
навантаження відмічено достовірне покращення повільної антиципації (ПА),
(ПАП) повільна антиципація з перешкодою, а також часу реагування ударів на
сигнал (із градієнта ефективності ударів лівого бокового і правого прямого)
(табл. 2).
Можна зробити висновок, що під час діагностики стану тренованості, за
параметрами точності сенсомоторних реакцій до тренування найбільш
інформативними є складна антиципація (СА), а також час реакції на сигнал
(градієнт ефективності ударів лівий боковий (Л.б.) і правий прямий (П.п).
При дослідженнях точності сенсомоторних реакцій а також часу
реагування ударом на сигнал взятих після навантаження, в групі майстрів
спорту достовірно кращими виявились точність повільної антиципації з
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перешкодою і час реакції ударом на сигнал ( взятий із складової градієнта
ефективності лівого бокового і особливо правого прямого.
Таблиця 2.
Порівняння середніх показників “Сенсомоторики” групи МС (МСМК)
та групи КМС (1-Р) після тренування
№ 10
КМС(1-Р)
Дост. різниці Р
МС(МСМК)

ПА

ПАП

ША

ШАП

СА

САП

НСС

12.2

14.1

11

16.2

17.9

15.8

P< 0,05

P< 0,05

P<
0,01

P>
0,05

P<
0,05

9.5

11.1

16.6

14.6

15.2

Час реакції
Л.б.

П.п.

3.3

459

465

P>
0,05

P>
0,05

P<
0,05

P<
0,05

15.3

3.6

392

379

Як що показники сенсомторних реакцій у груп майстрів спорту та
кандидатів у майстри спорту ми порівнювали між собою до навантаження і
після навантаження, то показники спеціальної працездатності вимірювались
лише одноразово на етапі підготовки до змагань (табл. 3).
За результатами
спеціальної працездатності, більш широке коло
показників виявилось достовірно кращим у групі майстрів спорту. Так, превага
МС над КМС виявилась достовірно кращою при виконанні лівого бокового. При
вимірах градієнта ефективності ударів достовірно кращими у майстрів спорту
виявився правий прямий Також були достовірно перевагою показники градієнт
ефективності дво-ударної комбінації (ГЕК-2) та Індекса креатин фосфатної
працездатності (тест 8с).
Таблиця 3.
Порівняння середніх показників спеціальної працездатності груп
МС (МСМК) і КМС (1-р)
Параметри
МС(МСМК)
n = 10
Дост. різниці Р
КМС(1-Р)
n = 10

Макс.сила

ГЕУ

ГЕК-2

ІКФП

0.52

2.1

270

P>0,05

P<0,05

P<0,01

P<0,05

0.36

0.40

1.57

220

Вага

Л. б.

П. п.

Л. б.

П. п.

68

153

169

0.43

P<0,05

P>0,05

140

160

71

За показником ГЕУ градієнт ефективності ударів достовірно виявився
менш кращим градієнт ефективності удару правого прямого, в той час коли
величина (градієнт ефективності удару лівого бокового) виявилась
недостовірною хоча проявила тенденцію до покращення в групі майстрів спорту
Найбільша перевага в групі майстрів спорту над кандидатами у майстри
спорту проявилась в ГЕК-2 (градієнт ефективності дво-ударної комбінації).
Показник
Індекс креатин фосфатної працездатності при тестуванні
спуртової роботи за 8 с. також виявився достовірно кращим у групі майстрів
спорту.
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Діаграма 1. Показник працездатності груп МС (МСМК) і КМС (1-р)
Отже при визначенні рівня спеціальної працездатності боксерів, а також
при відборі в збірні команди у першу чергу слід орієнтуватись на силу удару
лівого бокового, градієнт ефективності удару правого прямого, градієнт
ефективності дво-ударної комбінації та індекс креатин фосфатної
працездатності (діагр. 1).
Таким чином в нашому дослідженні було виявлено ведучі показники
підготовленості спортсмена, які істотно впливають на спортивний результат.
Висновки
1. Співставлення сенсомоторних реакцій (реакції антиципації та часу
реагування ударом на сигнал) показало, що у спортсменів майстрів спорту
виявились задовільні показники зняті в стані спокою (складна антиципація, час
реагування на сигнал, градієнт ефективності ударів лівий боковий і правий
прямий).
2. Співставлення сенсомоторних реакцій (реакції антиципації та часу
реагування удару на сигнал) показало, що у спортсменів (МС) (МСМК) після
спеціалізованого навантаження відмічені достовірні покращення ПА (повільна
антиципація), ПАП (повільна антиципація з перешкодою), а також часу
реагування ударом на сигнал (взятий із градієнта ефективності лівий боковий і
правий прямий).
3. При визначенні перспективності спортсмена, орієнтуючись на показники
спеціальної працездатності, слід відбирати в перш чергу тих осіб у яких
відзначена перевага в максимальній силі Лівого бокового, градієнта
ефективності правого прямого, градієнт ефективності дво-ударної комбінації та
індексу креатин фосфатної працездатності (тест 8 с.)
4. Співставлення показників спеціальної працездатності показав
різноманітний вплив різних параметрів працездатності на майстерність
спортсмена.
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АНОТАЦІЇ

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОКСЕРІВ НА ЕТАПІ
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ
Олег Бандрівський, Мирон Савчин
Львівський державний університет фізичної культури
У статті висвітлюється система контролю підготовленості боксерів на етапі
безпосередньої підготовки до змагань. Метою є удосконалення контролю та діагностики рівня
готовності спортсменів до змагань на основі оцінки параметрів їх спеціальної працездатності.
Встановлено, що при визначенні перспективних спортсменів є важливою перевага в
максимальній силі градієнт ефективності удару правий прямий, градієнт ефективності двоударної комбінації та індекс креатин фосфатної працездатності (тест 8 с.).
Ключові слова: бокс, система контролю, підготовленість.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОКСЕР ЭТАПЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Олег Бандривский, Мирон Савчин
Львовский государственный университет физической культуры
В статье освещается система контроля подготовленности боксеров на этапе
непосредственной подготовки к соревнованиям. Целью является совершенствование контроля
и диагностики уровня готовности спортсменов к соревнованиям на основе оценки параметров
их специальной работоспособности. Установлено, что при определении перспективных
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спортсменов является важным преимущество в максимальной силе градиент эффективности
удара правый прямой, градиент эффективности двух-ударной комбинации и индекс креатин
фосфата работоспособности (тест 8 с.).
Ключевые слова: бокс, система контроля, подготовленность.
SYSTEM OF CONTROL BOXER STAGE INCLUDES PREPARATION FOR A
COMPETITION
Oleg Bandriwsky Myron Glow
Lviv State University of Physical Culture
The article deals with the monitoring system readiness boxers on stage immediate preparation
for the competition. The aim is to improve the monitoring and diagnosis of preparedness of athletes
for competitions based on estimates of the parameters of their special performance. It was established
that in determining prospective athletes is an important advantage of the maximum gradient strength
efficiency a right straight gradient efficiency two-strike combinations and creatine phosphate
disability index (test 8 s.).
Keywords: boxing, system control, training.

АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КАРАТЕДО
Назарій Вітер¹, Антон Литвинець²
Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України¹
Львівський державний університет фізичної культури²
Постановка проблеми. Спортивне або сучасне карате-до, а власне версія
(WKF), на сьогоднішній день можна віднести до найпопулярніших видів спорту
у світі і в Україні, яким займаються мільйони людей різного віку і статі. Каратедо можна розглядати як захоплюючий спорт зі своїми правилами і ієрархією та
ефективний засіб фізичного виховання [4].
У зв’язку з перспективою включення карате-до (WKF) у програму
Олімпійських ігор, розроблені нові правила, за якими на сьогоднішній день
проводяться більшість змагань міжнародного рівня (Чемпіонати Європи, Світу,
Кубки Європи, Світу, чемпіонати окремих країн і т.д.)[1, 8].
Як вид спорту карате-до порівняно молодий. Перші змагання були
проведені у 1948 р. в Японії. з цього часу карате-до почало набирати все більшої
популярності у всьому світі.
Поєдинок в карате-до проходить в бойових умовах, що швидко міняються,
та в яких застосовуються найрізноманітніші і протилежні за змістом атакуючі і
захисні дії. Кількість варіантів виконання незчисленна і залежить від дистанції,
часу, тактики, індивідуальних особливостей каратиста і технічного арсеналу.
Різноманітні дії, основані на різноманітному поєднанні технічних
прийомів, правильному і своєчасному реагуванні на бойову ситуацію, дають
ініціативу і дозволяють вільно орієнтуватися в бойовій обстановці поєдинку.
Чим сильніший спортсмен, тим різноманітніша його техніка бойових дій [1].
Дослідження показують, що каратисти високого класу мають індивідуальні
особливості в проявленні швидкості реакції при загостреній бойовій ситуації.
Одні краще розбираються в тактичних задумах суперника, в других краща
відбіркова реакція. Виходячи з цього, успіху в поєдинках добиваються ті
каратисти які будують свої тренування по вдосконаленню майстерності з
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урахуванням індивідуальних особливостей реакції і відповідно створюють
тактичну схему бою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низкою авторів [1, 4, 7]
зазначено, що дослідження показників діяльності каратистів в умовах змагань
(які належать до фактору реалізації) та визначення взаємозв’язку цих показників
із результатами тестувань підготовленості (які належать до фактору
забезпечення) дозволяє виявити найбільш інформативні тести, результати яких
пов’язані з результативністю змагальної діяльності.
Актуальність досліджень діяльності каратистів в умовах змагальної
діяльності обумовлюється також і тим, що вони дозволяють виявити
індивідуальні особливості, які притаманні стилю діяльності певних каратистів.
Фахівці зазначають, що урахування цих особливостей у навчальнотренувальному процесі дозволяє індивідуалізувати підготовку спортсменів, а
отже, сприяє підвищенню її ефективності [2, 3, 6].
Оптимізувати підготовку каратистів дозволяють також об’єктивні дані
щодо особливостей змагального техніко-тактичного арсеналу, зокрема, щодо
частоти та ефективності застосування окремих видів прийомів. Так, враховуючі
такі дані у підготовці карате-до (WKF), можна акцентувати увагу на
вдосконаленні певних прийомів (тих, що виконуються найбільш часто і мають
найвищу ефективність). При цьому інші технічні прийоми можуть бути
застосовані переважно для розширення рухового досвіду (на підставі
аналогічних досліджень у боротьбі, автори вважають, що цілеспрямоване
вдосконалення тих прийомів, які застосовуються рідко, проте мають високу
ефективність, сприятиме зростанню рівня техніко-тактичної майстерності
каратистів за рахунок підвищення різнобічності технічних прийомів [4, 7].
У той же час доступні джерела науково-методичної літератури з карате-до
[1, 4, 7] описують переважно елементи техніки та деякі аспекти методики її
вивчення. Питанням науково-обгрунтованих методик підготовки каратистів до
змагальної діяльності не приділяється належної уваги. В той же час прогрес
спорту визначається вдосконаленням системи управління тренувальним
процесом на основі об’єктивізації знань про структуру та зміст змагальної
діяльності [4].
Мета дослідження: аналіз компонентів змагальної діяльності спортсменів
каратистів у 2007-2008 рр.
Методи та організація дослідження. Для вирішення завдань, які були
поставлені в роботі, використовувались такі методи дослідження: аналіз та
узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, аналіз
відеоматеріалів, методи математичної статистики.
З метою визначення показників змагальної діяльності каратистів нами був
проведений відеозапис змагальних поєдинків. У процесі аналізу відеоматеріалів
реєструвались різновиди техніко-тактичних дій та їх кількісні характеристики.
Проаналізовано 60 поєдинки майстрів спорту України і майстрів спорту
міжнародного класу версії (WKF), які виступали на таких змаганнях: Першості
України, Кубок Чорного моря , Чемпіонати Європи та Світу. В наших
дослідженнях фіксувались усі різновиди ударних дій та розраховувався
показник їх застосованості, який свідчить про обсяги застосування бойових дій
Результати дослідження та їх обговорення. В період 2007-2008 рр.
каратистисти використовували аналогічні до попереднього періоду варіанти
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стійок (стійки з розподілом ваги на ближню ногу до суперника, стійки з
розподілом ваги на дальню від суперника ногу, рівноважні стійки боком,
рівноважні фронтальні стійки) з дещо зміненим їх співвідношенням (рис. 1)
21,6%

31,2%

8,9%

38,3%

стійки з розподілом ваги на пердню ногу
стійки з розподілом ваги на заню ногу
рівноважні стійки боком
рівноважні фронтальні стійки
Рис. 1. Співвідношення варіантів бойових стійок (версія V 5.5)
Дані показники свідчать про перевагу у використанні спортсменами
високого класу рівноважних стійок боком і стійок з розподілом ваги на ближню
до суперника ногу. Дані стійки з точки зору традиційного так і спортивного
карате є найбільш універсальними і тому найчастіше використовуються
спортсменами.
19,0%

40,0%

41,0%

верхнє положення рук
нижнє положення рук

середнє положення рук

Рис. 2. Співвідношення варіантів положень рук (версія V 5.5)
При аналізі положень рук вставлено подібні варіанти їх використання
(верхнє, середнє і нижнє положення). В 2007-2008 рр. відзначається
переважання середнього і нижнього положення рук (рис. 2). Що було не цілком
виправдано в процесі інтенсивної змагальної боротьби, оскільки спортсмени з
нижнім положенням рук не могли своєчасно та ефективно виконувати захисні
дії руками.
Аналіз змагальних дистацій, що використовувався каратистами в період
2007-2008 рр. показав перевагу дальньої дистанції, що її було застосовано у
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38,4%. Середня дистанція використовувалася в 35,6%, ближня, відповідно, в
26,0% випадків (рис. 3)
26,0%

38,4%

35,6%

дальня дистанція

середня дистанція

ближня дистанція

Рис. 3. Співвідношення варіантів дистанцій (версія V 5.5)
Таким чином, у вихідних положеннях спортсменів високого класу в 20072008 рр. переважали рівноважні стійки і стійки з розподілом ваги на передню
ногу, середнє та нижнє положенню рук, далека і середня дистанція.
При оцінюванні способів пересування встановлено, що за версією V 5.5
перевага надавалася пересуванню стрибком, підскоком, підскоком зі зміною
стійки, що склало 45% від загальної кількості варіантів пересувань. Дещо менше
(29%) використовувалося пересування приставним кроком. За частотою та
ефективністю використання на третій позиції пересування кроком – 17%. Інші
види пересуваня пропорційно використовуються каратистами в процесі
змагальної діяльності: випадом – 4,5%, бігом – 2,5% і кроком з обертом на 360° 2% (рис. 4)
2,5%

17,0%

45,0%
29,0%
4,5% 2,0%

кроком
представним кроком
кроком з обертом на 360'
випадом
срибком,підскоком,підскоком з зміною стійки.
бігом
Рис. 4. Співвідношення варіантів пересувань (версія V 5.5)
Необхідно підкреслити, що спортсмени в 2007 році часто використовували
підскоки на місці та приставні кроки як один з основних засобів пересувань,
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котрі й на сьогоднішній день залишаються найбільш ефективними, не дивлячись
на зміну правил та стиль ведення поєдинку.

47,8%

43,0%

9,2%

удари руками

удари ногами

кидки

Рис. 5. Співвідношення варіантів атакуючих дій (версія V 5.5)
В період 2007-2008 р.р. зафіксовано наступне співвідношення атакуючих
дій, що використовувалися кваліфікованими каратистами в процесі змагальної
діяльності: переважали також удари руками – 47,8, хоча їх питома вага дещо
зменшилася (в попередньому періоді – 60%), кидки 43% (порівняно з 25% в
попередній період) та удари ногами – 9,2% (рис. 5)
Аналіз поєдинків спортсменів каратистів свідчить, що найчастіше в атаці
використовується ударні дії руками та кидки, в меншій мірі удари ногами. Це
пояснюється тим, що удар рукою + перехід на кидок є однією з найбільш
ефективних техніко-тактичних комбінацій.
Техніка захисту включала аналогічні до попередньої версії правил
варіанти: блоки, відходи, ухили, підставки, клінчування. Їх співвідношення
представлено на рис. 6. Найбільш ефективними та часто застосованими є
відходи та ухили: 30% та 29% відповідно. Дещо менше – 22% використовується
клінчування. Підставки та блоки використовуються каратистами у 16% та 7%
відповідно.
7%

22%

30%
16%
29%

блоки

відходи

ухили

підставки

щільний захват (клінчування)

Рис. 6. Співвідношення варіантів захисних дій (версія V 5.5)
При порівнянні структури змагальної діяльності каратистів при двох
версіях правил змагань можна констатувати. Що найсуттєвіші зміни відбулися у
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використання положення рук – значно (з 40 до 19%) зменшилося використааня
верхнього положення рук, використання ближньої дистанції скоротилося з 50 до
25% із одночасним збільшенням використання дальньої дистанції – з 12 до 39%.
Майже не відбулося кількісних змін у таких компонентах змагальної діяльності
як рівноважні фронтальні стійки (їх використання становить 20 і 21,6%),
використання середнього полдоження рук. З атакуючих дій зменшилася
кількість ударів руками, але зросло використання ударів ногами і кидків. В
захисті пиширилося використання ухилів, а інші варіанти захисних дій
змінилися несуттєво.
Висновки:
1. У єдиноборствах прийоми класифікують за трьома основними
групами: вихідні положення, пересування, основні дії. Аналіз сучасної
змагальної техніки спортсменів високого класу дозволив віднести до першої
групи (вихідні положення): спеціалізовані положення рук, ніг, а також
дистанцію як вихідне положення по відношенню до противника. До другої
групи віднесено засоби пересувань (приставним кроком, обертом на 360˚,
стрибком зі зміною стійки, випадом, кроком, бігом), а до третьої техніку атак
(удари руками, удари ногами, кидки) і техніку захисту (блоки, підставки, ухили,
відходи, щільний захват).
2. Кваліфіковані каратисти найчастіше застосовують такі компоненти
змагальної діяльності: рівноважні стійки боком (38,3%), нижнє положення рук
(40%), дальня дистанція (38,4%), пересування стрибком і підскоком (45%),
удари руками (47,8%), відходи (30%). До найменш вживаних прийомів увійшли:
стійки з розподілом ваги на задню ногу (8,9%), верхнє положення рук (19%),
ближня дистанція (26%), пересування крок з обертом на 360° (2%), удари
ногами (9,2%), блоки (7%).
Перспективи подальших досліджень. Висвітлення компонентів
змагальної діяльності кваліфікованих каратистів у 2007-2008 рр., вирішує
проблему досить вузько, тому необхідно проаналізувати подальший розвиток
технічних дій каратистів у 2009-2013 рр., адже відбувається вдосконалення
правил змагань, що суттєво впливає на вибір арсеналу бойових дій.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КАРАТЕ-ДО
Назарій Вітер¹, Антон Литвинець²
Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України¹
Львівський державний університет фізичної культури²
У статті проаналізовані компоненти змагальної діяльності у карате-до. Метою роботи є
аналіз компонентів змагальної діяльності спортсменів-каратистів у 2007-2008 рр. Реєстрацію і
статистичний облік компонентів змагальної діяльності каратистів високої кваліфікації
здійснено за допомогою відеоматеріалів виступів спортсменів на Чемпіонатах Європи та світу.
Висвітлюється різноманітні компоненти змагальної діяльності в карате-до: бойові стійки,
положення рук, дистанції, пересування, атакуючі та захисні дії.
Ключові слова: компоненти змагальної діяльності, карате-до, спортсмени-каратисти.
АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КАРАТЭ-ДО
Назарий Витер ¹, Антон Литвинец ²
Львовское областное управление Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН
Украины¹
Львовский государственный университет физической культуры ²
В статье проанализированы компоненты соревновательной деятельности в каратэ-до.
Целью работы является анализ компонентов соревновательной деятельности спортсменовкаратистов в 2007-2008 гг. Регистрацию и статистический учет компонентов соревновательной
деятельности каратистов высокой квалификации осуществлено с помощью видеоматериалов
выступлений спортсменов на Чемпионатах Европы и мира. Освещаются разнообразные
компоненты соревновательной деятельности в каратэ-до: боевые стойки, положения рук,
дистанции, передвижения, атакующие и защитные действия.
Ключевые слова: компоненты соревновательной деятельности, каратэ-до, спортсменыкаратисты.
ANALYSIS OF COMPONENTS COMPETITIVE ACTIVITIES IN KARATE
Nazar Viter ¹, Anton Lytvynets²
Lviv Regional Management Committee for Physical Education and Sport Science of Ukraine ¹
Lviv State University of Physical Culture ²
The paper analyzed the components of competitive activity in karate -do. The aim is to analyze
the components of competitive activities karate athletes in 2007-2008 Registration and statistics on
the components of competitive activities karate qualifications by using video performances of athletes
at the Championships of Europe and the world. Highlights the various components of competitive
activity in karate -do: fighting stance, hand position, distance, movement, attacking and defensive
actions.
Key words: components of competitive activities, karate, karate athletes.

ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА 400 ТА 800 МЕТРІВ
Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав
Свищ
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Сучасні тренувальні та змагальні навантаження
ставлять високі вимоги до апарату зовнішнього дихання, реалізація яких
забезпечує
ефективне
функціонування
кардіо-респіраторної
системи.
Встановлено, що під впливом спортивного тренування покращуються
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функціональні можливості спортсменів, ростуть показники аеробної
продуктивності організму, підвищується ефективність функціонування
дихальної системи [2, 4].
Об'єктивний аналіз й адекватна оцінка показників зовнішнього дихання
може сприяти зростанню ефективності професійного відбору та тренувального
процесу спортсменів [7].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню особливостей
системи зовнішнього дихання спортсменів різних спеціалізацій та кваліфікації
присвячено низку сучасних досліджень [3, 4, 6, 7, 10]. Зокрема, в науковій
літературі зустрічаються публікації в яких здійснено аналіз впливу
велоергометричних навантажень на показники зовнішнього дихання
легкоатлетів та представників ігрових видів спорту [3]. Низка дослідників
вивчали вплив гіпоксичного тренування на стан функціональної системи
дихання у представників різних видів спорту [5, 8]. Існують довготривалі
спостереження за станом системи дихання, аеробною продуктивністю та
працездатністю в процесі багаторічної спортивної підготовки представників
велосипедного спорту [4].
Вивченню функції апарату зовнішнього дихання легкоатлетів присвячено
багато робіт, однак наукові відомості щодо взаємозв’язку спортивного
результату бігунів на 400 та 800 метрів з показниками дихальної системи в
науковій літературі відсутні, що стало передумовою наших досліджень.
Завдання. 1. Проаналізувати основні параметри зовнішнього дихання, що
характеризують функціональний стан дихальної системи кваліфікованих бігунів
на 400 та 800 метрів. 2. Виявити показники апарату зовнішнього дихання, які
забезпечують досягнення високого результату в бігу на 400 та 800 метрів.
Мета дослідження – оцінювати функціональний стан системи зовнішнього
дихання використовуючи комп'ютерний спірографічний комплекс відкритого
типу "Спіроком-Standard" (ХАІ, Україна).
Методика дослідження. Під час спірографічного обстеження виконували
низку проб, які широко використовуються для оцінювання функціонального
стану зовнішнього дихання спортсменів [3, 4, 7]. При виконанні проб
дотримувались основних вимог до спірографічних обстежень [9] та роботи з
комплексом "Спіроком-Standard". Розрахунок спірографічних показників та
їхніх нормативних значень (школа норм – Pistelli, Bottai, Viegi, et al.)
здійснювали за допомогою програмного забезпечення комплексу "СпірокомStandard". На основі аналізу літератури [2, 3, 4, 7] для оцінювання
функціонального стану системи зовнішнього дихання нами були вибрані окремі
показники, отримані у пробах спокійного та форсованого дихання: дихальний
об'єм (ДО), частоту дихання (ЧД), хвилинний об'єм дихання (ХОД), життєву
ємність легень (ЖЄЛ), резервний об'єм вдиху (РОвд.), резервний об'єм вдиху
(РОвид.), життєвий індекс (ЖІ), форсовану життєву ємність легень (ФЖЄЛ),
індекс Тіффно (ІТ), пікову об'ємну швидкість видиху (ПОШ) та максимальну
вентиляцію легень (МВЛ). Статистичний аналіз отриманих даних проводили з
використанням стандартних процедур програм Excel 7.0.
Дослідження проводились на базі кафедри анатомії та фізіології
Львівського державного університету фізичної культури. У дослідженні взяли
участь 8 бігунів на 400 м та 8 бігунів 800 м, віком 18–23 р., спортивною
кваліфікацією І розряд – КМС.
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Результати дослідження та їх обговорення. Під час дослідження
показників зовнішнього дихання у стані спокою (табл. 1) встановлено, що
показник ДО кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів коливається в межах
0,81 – 0,85 л і перевищує середні нормативні значення для здорових осіб [9]. За
даними Т.Б. Зоріної [5], І.Я. Коцана [7], П.О. Радзієвського із співавт. [4]
величини ДО велосипедистів, бігунів на середні і довгі дистанції, баскетболістів
та гандболістів коливаються у межах 700-100 мл. Таким чином, для
кваліфікованих легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів
характерне високе значення показника ДО.
ХОД бігунів обстежуваних груп знаходився у межах 80-90% від
нормативних значень нетренованих осіб (Pistelli, Bottai, Viegi, et al.). Це свідчить
про економізацію дихання спортсменів у стані спокою. Подібні зміни виявлені
також у легкоатлетів-бігунів на середні і довгі дистанції (12,0-14,3 л/хв.) [1, 7] та
гандболістів (14,6 л/хв.) [3]. Середнє значення ЧД обстежуваних спортсменів у
стані спокою становило 17,0-17,4 рухів за 1 хвилину (табл. 1), що характерно
для здорових осіб середнього віку [9].
Таблиця 1
Показники спокійного дихання та функціональної проби "ЖЄЛ
видиху"кваліфікованих бігунів на 400 м (n=8) та 800 м (n=8)
Показники
ДО (л)
ЧД (рух./хв)
ХОД (л/хв)
РОвид. (л)
РОвд. (л)
ЖЄЛ (л)
ЖЄЛ (% норма)
ЖІ (мл/кг)

Біг на 400 м
(M±m)
0,85±0,22
17,4±3,0
12,8±2,4
1,5±0,2
3,2±0,6
5,5±0,5
95,2±3,3
78,8±2,2

Біг на 800 м
(M±m)
0,81±0,18
17,0±2,1
12,5±1,9
1,7±0,1
2,9±0,3
5,4±0,1
96,7±1,9
81,3±2,5

За результатами наших обстежень, для кваліфікованих бігунів на 400 та
800 метрів характерні високі значення показника РОвд. (2,9±0,3 та 3,2±0,6 л,
відповідно) і середні величини РОвид. (1,5±0,2 та 1,7±0,1 л, відповідно) (табл.
1). Виявлений РОвд. в обстежених спортсменів (2,9–3,2 л) перевищував
показник гандболістів, волейболістів та легкоатлетів (1,50-1,64 л) [7], а також
бігунів на середні і довгі дистанції (1,92–2,45 л) [3]. Це підтверджує значні
резервні можливості апарату зовнішнього дихання у досліджуваних
легкоатлетів.
Середнє значення ЖЄЛ обстежуваних спортсменів коливалось в межах
5,4–5,5 л (табл. 1). Отримані величини ЖЄЛ знаходяться у межах діапазону
нормативних значень (95–96% норми) для осіб відповідного віку та статі (школа
норм – Pistelli, Bottai, Viegi, et al.). Отримана величина ЖЄЛ дещо перевищувала
показники бігунів на середні дистанції (4,95), гандболістів і футболістів (5,08 л)
за даними Є.І. Євдокімова, Т.Є. Одинця, В.Є. Голеця [3]. За даними А.П. Ісаева
[6] ЖЄЛ плавців (6,44 л) досягала вищих значень.
Під час проведення обстеження було виявлено, що в кваліфікованих
легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів середнє значення
ЖІ становило 78,8±2,2 та 81,3±2,5 відповідно (табл. 1). Таким чином, отриманий
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показник ЖІ на 10-12% перевищує нормативні значення для чоловіківспортсменів [1].
Для оцінювання стану прохідності дихальних шляхів, сили і витривалості
дихальних м'язів використовують показники ФЖЄЛ, ІТ, ПОШ і МВЛ. ФЖЄЛ
кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів коливалось в межах 5,0-5,1 л (табл.
2). Величини ФЖЄЛ обстежених спортсменів фактично знаходяться у межах
нормативних значень (88-89% від норми).
ІТ кваліфікованих легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800
метрів становив 87,0±0,9 та 90,2±3,8 % відповідно, що на 10-15% перевищує
нормативні значення для здорових осіб [9]. За нашими даними середнє значення
ПОШ видиху в обстежених спортсменів становило 10,2±0,6 та 9,7±0,6 л/с
відповідно, що складало 99–101% від нормативів для здорових осіб (табл. 2).
Цей показник на 35-50% перевищує значення ПОШ для кваліфікованих
гандболістів, футболістів та легкоатлетів [3].
Таблиця 2
Показники функціональних проб "ФЖЄЛ видиху" та "Максимальна
вентиляція легень" кваліфікованих бігунів на 400 м (n=8) та 800 м (n=8)
Показники
ІТ (%)
ІТ (% норми)
ПОШ (л/с)
ПОШ (% норми)
ФЖЄЛ (л)
ФЖЄЛ (% норми)
МВЛ (л/хв)
МВЛ (% норми)

Біг на 400 м
(M±m)
87,0±0,9
103,0±5,5
10,2±0,6
101,2±5,8
5,1±0,4
88,0±3,1
194,0±12,4
135,4±5,3

Біг на 800 м
(M±m)
90,2±3,8
110,7±4,6
9,7±0,6
99,7±7,2
5,0±0,2
89,2±4,1
196,7±18,5
141,5±13,2

На високі функціональні можливості апарату зовнішнього дихання вказує
показник МВЛ кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів. Середнє значення
МВЛ обстежених спортсменів-легкоатлетів коливалось в межах 194-196 л/хв.
Такі величини МВЛ на 35-40% вищі, ніж у здорових осіб за шкалою Pistelli,
Bottai, Viegi. Згідно з літературними даними, показник МВЛ плавців досягав 150
л/хв. [6], ігрових видів спорту – 170 л/хв. [3], баскетболістів, дзюдоїстів та
каратистів становив 150–200 л/хв. [5].
Оцінювання взаємозв’язку спортивного результату кваліфікованих
легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів із окремими
показниками апарату зовнішнього дихання здійснювали за допомогою
кореляційного аналізу. Отримані результати засвідчують тісний взаємозв’язок
спортивного результату бігу на 800 метрів із сімома показниками апарату
зовнішнього дихання, а бігу на 400 м – лише із трьома (табл. 3).
Результати кореляційного аналізу засвідчують, що для досягнення
високого спортивного результату в бігу на 400 метрів відіграє важливе значення
показник ФЖЄЛ (r = - 0,621), ЖЄЛ (r = - 0,606) та РОвд. (r = - 0,597).
Про тісний взаємозв’язок показників дихальної системи із спортивним
результатом кваліфікованих бігунів на 800 метрів свідчать значення
коефіцієнтів кореляції для показників МВЛ (r = - 0,963), ПОШ (r = - 0,916 ) та
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ФЖЄЛ (r = - 0,747 ). Меншою мірою на спортивний результат впливають ЖІ (r
= - 0,619), ІТ (r = - 0,594), РОвд. (r = - 0,527) та ЖЄЛ (r = - 0,516).
Таблиця 3
Взаємозв'язок спортивного результату бігунів
на 400 та 800 метрів із показниками зовнішнього дихання
Показники
РОвд. (л)
ЖЄЛ (л)
ЖІ (мл/кг)
ІТ (%)
ПОШ (л/с)
ФЖЄЛ (л)
МВЛ (л/хв)

Результат в бігу
на 400 м
-0,597
-0,606
-0,303
0,088
-0,224
-0,621
– 0,351

Результат в бігу
на 800 м
-0,527
-0,516
-0,619
-0,594
-0,916
-0,747
–0,963

Виявлені параметри апарату зовнішнього дихання, які забезпечують
досягнення високих спортивних результатів в бігу на 400 та 800 метрів
характеризують прохідність дихальних шляхів, силу і витривалість дихальних
м’язів та максимальні можливості апарату зовнішнього дихання. Характер
зв’язків вказує на те, що спортсмени із вищими показниками дихальної системи
покажуть кращий результат в бігу на 400 та 800 метрів.
Висновки. Оцінювання основних показників дихальної системи свідчить
про економізацію функціонування апарату зовнішнього дихання кваліфікованих
легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на 400 та 800 метрів. Високі значення
ДО, ХОД, ЖЄЛ, ІТ, ПОШ та МВЛ, вказують на оптимальне пристосування
системи зовнішнього дихання до м’язової роботи циклічного характеру та на
формування високих резервів цієї системи. Виявлені показники апарату
зовнішнього дихання (ІТ, ПОШ, ЖЄЛ, ФЖЄЛ, МВЛ), що забезпечують
досягнення високого спортивного результату в бігу на 400 та 800 метрів.
Перспективи подальших досліджень. Для більш детального аналізу
функціональних можливостей дихальної системи та адаптивних змін у
кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів плануємо здійснити оцінку стану
провідності різних відділів дихальних шляхів.
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АНОТАЦІЇ

ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА 400 ТА 800 МЕТРІВ
Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ
Львівський державний університет фізичної культури
Досліджено функціональний стан дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та
800 метрів. Встановлено взаємозв’язки між спортивним результатом в бігу на 400 та 800 метрів
із окремими показниками зовнішнього дихання (ІТ, ПОШ, ЖЄЛ, ФЖЄЛ, МВЛ). Отримані
показники вказують на достатньо високий рівень функціональної підготовленості дихальної
системи кваліфікованих бігунів.
Ключові слова: зовнішнє дихання, функціональний стан, адаптація, біг.
ОЦЕНИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ КВАЛИФФИЦИРОВАНЫХ
БЕГУНОВ НА 400 И 800 МЕТРОВ
Любомир Вовканыч, Володимир Конестяпин, Антонина Дунец-Лесько, Ярослав Свыщ
Львовский государственный университет физической культуры
Исследовано функциональное состояние дыхательной системы квалифицированных
бегунов на 400 та 800 метров. Установлена взаимосвязь между спортивным результатом в беге
на 400 и 800 метров с отдельными показателями внешнего дыхания (ИТ, ПОС, ЖЕЛ, ФЖЕЛ,
МВЛ). Полученные показатели указывают на достаточно высокий уровень функциональной
подготовленности дыхательной системы квалифицированных бегунов.
Ключевые слова: внешнее дыхание, функциональное состояние, адаптация, бег.
EVALUATION OF THE FUNCTIONAL CAPACITY OF RESPIRATORY SYSTEM
OF SKILLED RUNNERS ON 400 AND 800 МETERS
Lubomir Vovkanych, Volodymyr Konestyapin, Antonina Dunets-Lesko, Jaroslav Svysch
L’viv State University of Physical Culture
The functional state of the respiratory system of skilled athletes (400 and 800 m run) was
investigated. Correlation between the 400 and 800 meters run results with the some parameters of the
respiration (FEV1 %, PEF, VC, FVC, MVV) has been found. The obtained results proved the high
level of functional capacity of the respiratory system of skilled runners.
Key words: external respiration, functional capacity, adaptation, running.
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СТРУКТУРА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
КОМАНДНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ
Тетяна Вознюк, Володимир Бурятинський
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Максим Перепелиця
Вінницький національний аграрний університет
Постановка проблеми. Командні ігрові види спорту не тільки є достатньо
популярними в світі та в Україні, але й належать до складного виду людської
діяльності. В сучасному світі розвиток спортивних ігор виражається в
активізації ігрових дій, підвищенні їх ефективності, розширенні арсеналу
техніко-тактичних прийомів, що підвищує вимоги до рівня підготовленості
спортсменів [7, 9]. У структурі підготовленості все більшу роль відіграє
тактична підготовка, яка пов’язана з розвитком спеціальних здібностей
спортсменів і формуванням спеціальних тактичних навичок.
Сутність проблеми дослідження полягає у розв’язанні протиріч між
об’єктивною потребою суспільства у підвищенні світового та європейського
рейтингу українських клубних та збірних команд ігрових видів спорту і
недостатньо високим рівнем підготовки кваліфікованих гравців; між потребою
освітньої практики в науково-методичному забезпеченні тактичної підготовки
ігрових команд і недостатньою розробкою її в теорії і методиці спортивних ігор
на основі інноваційних підходів навчання.
Таким чином, наше дослідження присвячено актуальній проблемі
вдосконалення тактичної підготовки юних спортсменів ігрових команд і
спрямована на пошук нових засобів, методів, умов проведення навчальнотренувальної діяльності.
Аналіз останніх досліджень. У процесі аналізу науково-методичної
літератури було визначено, що питанням тактичної підготовки ігрових команд
приділялося достатньо уваги, так загальні питання вивчалися в працях Ю.М.
Портнова, Ю.Д. Железняка [8], А.Чанади [10], О.В. Федотової [9]; в інших
працях розглядалися питання, що частково вирішують окремі аспекти тактичної
підготовки, а саме концепція програмованого навчання, у т.ч. тактичним діям в
спортивних іграх (Ю.В. Верхошанський [2], С.В. Малиновський [6], А.А.
Дмитров [3]); методи моделювання тактичної діяльності (Б.Н. Шустин [11];
В.М. Костюкевич [4]) методи фундаментального обґрунтування підвищення
ефективності рішення оперативних завдань в спорті (С.Г. Башкин [1], А.В.
Родионов [7], Г.В. Ложкін [5]). Однак, застосування інноваційних технологій
для навчання основам тактики все ще знаходиться на фазі розробки.
Мета дослідження – визначити основні напрямки оптимізації тактичної
підготовки юних спортсменів командних ігрових видів спорту.
Виходячи з мети дослідження розв’язувалися наступні завдання:
1. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку командних ігрових
видів спорту, науково-методичної літератури та власного досвіду визначити
основні напрямки підвищення ефективності тактичної підготовки юних
спортсменів ігровиків.
2. Розробити комп’ютерну програму, спрямовану на підвищення рівня
тактичної підготовленості спортсменів у хокеї на траві, диференційовану до віку
та рівня їхньої кваліфікації.
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Результати дослідження та їх обговорення. В основі підвищення рівня
тактичної підготовленості лежить вдосконалення комбінаційної командної гри і
розвиток індивідуальних спеціальних тактичних здібностей спортсменів.
Загальний час окремого тактичного ходу гравців командних ігрових видів
спорту включає:
- час сприйняття ігрової ситуації;
- час вибору адекватного рішення;
- час рухової відповіді.
Вибір адекватного рішення базується на так званому оперативному
мисленні.
Для підвищення ефективності тактичної підготовки пропонуються
наступні схеми нестандартної тактичної підготовки. У молодшому віці на етапі
початкової підготовки основними завданнями мають бути:
- вдосконалення моторних компонентів рухової реакції та часу сприйняття
на основі різних рухливих ігор. При чому проведення рухливих ігор повинно
відбуватися з активним обговоренням правильних дій гравців, постановкою
проблемних питань та спільним пошуком їх розв’язання;
- вивчення індивідуальної тактики і найпростіших групових взаємодій.
Тренер повинен розуміти важливість цього етапу підготовки, звертати
увагу на найменші тонкощі індивідуальної тактичної майстерності, володіти
прикладами провідних та видатних кваліфікованих гравців. Серед засобів варто
використовувати відео перегляди та відвідування змагань сумісно з
вихованцями з зазначенням помилок, або навпаки вдалих тактичних ходів, які
виникають в ході гри. Прості групові взаємодії мають бути доведені до
автоматизму, тому що в кінцевому рахунку, вони і є основою командної
тактики. При цьому важливо, заохочувати юних спортсменів, які проявляють
нестандартність мислення та шукають інші варіанти розв’язання тактичних
завдань.
Для спортсменів середнього шкільного віку, які тренуються на етапі
попередньої базової підготовки важливим є:
- розвиток оперативного мислення за допомогою спеціальних творчих ігор
і алгоритмічних завдань. Сучасні інформаційні технології дозволяють
створювати інтерактивні мультимедійні програми для навчання тактиці та
контролю тактичних навичок, що значно підвищує ефективність розвитку
ігрового мислення;
- подальше вивчення і вдосконалення групових взаємодій. На цьому етапі
групові тактичні дії ускладнюються, використовується активний опір
суперника, під час аналізу дій звертається увага на дії як нападників, так і
захисників;
- вивчення основ командної тактики. Для полегшення вивчення командних
тактичних дій має використовуватися метод вивчення взаємодій по частинам,
кожен гравець повинен розуміти кінцевий результат таких взаємодій.
У юних спортсменів старшого віку, що тренуються на етапі базової
спеціалізованої підготовки висока ступінь сформованості нервово-м’язового
апарату дозволяє не тільки засвоювати складні рухові дії, але й оволодівати
навичками розв’язання тактичних завдань. Тактична підготовка в цьому віці
спрямована на:
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- вдосконалення тактичного мислення за допомогою моделювання
специфічних ситуацій як на теоретичних, так і на практичних тренуваннях, а
також під час виконання самостійних тактичних завдань у вільний від
тренування час;
- поглиблене вдосконалення командної тактики з акцентом на специфіці
індивідуальних тактичних дій, що дозволяє ефективно використовувати
найсильніші сторони підготовленості певного спортсмена.
Один з найважливіших постулатів психофізіології в розділі «навчання»
звучить так: «Гра – це вроджена потреба дитячого організму», саме тому
ефективність процесу тактичної підготовки без планової змагальної діяльності
неможлива.
Проте, при здійсненні навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких
спортивних школах сьогодні явно спостерігається зайва запрограмованість.
Звідси мінімальна творчість дітей під час ігрової діяльності, нестача
самобутності та невміння реалізувати свій техніко-тактичний потенціал в
умовах змагань.
Здійснення безперервної ігрової підготовки має проходити на основі
застосування змагально-ігрового методу, зміни обстановки й умов при
виконанні техніко-тактичних вправ з регулярним застосуванням інтегрованих
вправ і сполученої підготовки.
Особливості безперервної ігрової підготовки в зв'язку з віком
представляються наступними:
Молодший вік – акцент на навчанні за допомогою гри; постійне включення
в тренувальний процес рухливих ігор та естафет.
Середній вік – регулярне застосування вправ ігрового характеру;
варіативність обстановки та умов виконання тренувальних вправ.
Старший вік – систематичне проведення міні-турнірів типу "1х1", "2х2",
"3х3" на всіх циклах і етапах річної підготовки.
Відповідно до представленої моделі тактичної підготовки юних
спортсменів командних ігрових видів спорту нами була розроблена
комп’ютерна мультимедійна програма контролю рівня розвитку тактичного
мислення в хокеї на траві, що була диференційована для спортсменів різної
кваліфікації. Були розроблені тестові завдання з метою розв’язання ігрових
ситуацій. Тактичні завдання були складені відповідно до програми ДЮСШ з
хокею на траві.
Для юних спортсменів, що тренуються на етапі початкової підготовки такі
завдання включали вибір правильного варіанту з 2 можливих, для спортсменів
групи попередньої базової підготовки – з 3 можливих необхідно було обрати
вірний варіант, для спортсменів групи базової спеціалізованої підготовки
необхідно було вибрати 1-2 правильних варіантів, або запропонувати свій; для
спортсменів високої кваліфікації такі завдання були обмежені ще й за часом.
При цьому тренер повинен бути поруч і вимагати пояснення відповіді від
гравця. Приклад тестових завдань тактичної спрямованості представлений на
рис. 1.
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Рис. 1. Варіанти вибору правильної відповіді в тестуванні на визначення
рівня тактичної підготовленості
Після
закінчення
індивідуального
тестування
проводилося
загальнокомандне теоретичне тренувальне заняття для обговорення тактичних
завдань і спільного пошуку правильних відповідей.
Для більш ефективного використання розробленої нами мультимедійної
програми для підвищення рівня тактичних знань юних спортсменів можна дати
ряд практичних рекомендацій тренерам і викладачам:
а) обговорювати на тренуваннях і заняттях питання, що виникають,
пов’язані з роботою програми і тактикою спортивних ігор;
б) разовий час роботи з комп’ютерною програмою повинен бути суворо
індивідуальним, але в середньому оптимальним часом є 30-45 хвилин;
в) роботу з програмою можна вести як лінійно (у вигляді послідовних
занять від теми до теми), так і дискретно (проходження будь якої теми в
залежності від мети заняття);
г) набуті тактичні знання повинні обов’язково знаходити практичне
застосування у вигляді тактичних умінь і навичок.
На основі об'єктивних даних про наявність у юних спортсменів певних
техніко-тактичних навичок, про рівень розвитку психомоторних і когнітивних
якостей і про особливості адаптації до тренувальних і змагальних навантажень
формується комплекс засобів тактичної підготовки.
У тактичній діяльності ефективність реалізації прийнятих рішень
визначається моторними і сенсомоторними факторами, тобто швидкістю
рухових реакцій у відповідь на зміну ігрової обстановки і швидкість виконання
ігрових дій.
Тактична підготовка юних спортсменів є системою багатофакторних
впливів на спортсмена за допомогою вправ загального і, головним чином,
спеціального характеру, одночасно розвиваються психомоторні і когнітивні
якості, формуються техніко-тактичні навички і оптимізується процес адаптації
до умов змагальної діяльності. Застосування таких вправ оптимально під час
інтегральної підготовки, яка являє собою логічно організований комплекс
засобів і методів розвитку зазначених якостей спортсменів і характеризується
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формуванням у них спеціальних навичок ігрового протиборства та організації
раціональних дій партнерів по команді.
Висновки. Для підвищення рівня тактичної підготовленості юних
спортсменів варто використовувати інноваційні методи навчання –
мультимедійні комп’ютерні програми, які мають ряд переваг перед
традиційними способами формування тактичного мислення, таких, як заняття
лекційного і семінарського типу, опрацювання спеціальної літератури, бесіди,
перегляд відео-матеріалів тощо. Основними аргументами на користь
комп’ютерних
технологій
навчання
є:
індивідуалізація,
наочність,
інтерактивність, можливість використання комбінованих форм передачі
інформації та реалізація самостійного навчання, що в кінцевому підсумку
відбивається на швидкості й якості засвоєння матеріалу.
Розроблений алгоритм формування тактичних навичок та навчання
тактичним взаємодіям дозволяє подавати навчальний матеріал за рівнями
складності з поетапним ускладненням просторових, часових і просторовочасових умов діяльності; покроковий контроль і корекція покращують процес
засвоєння навчально-тренувального матеріалу.
Перспектива подальших досліджень вбачається у розробці програми
тактичної підготовки для висококваліфікованих гравців в залежності від
функцій, які вони виконують у процесі змагальної діяльності.
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СТРУКТУРА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
КОМАНДНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ
Тетяна Вознюк, Володимир Бурятинський,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Максим Перепелиця
Вінницький національний аграрний університет
У статті запропонована концепція структури тактичної підготовки юних спортсменів
командних ігрових видів спорту, яка може бути реалізована поетапною зміною завдань, засобів
та методів спортивної підготовки залежно від віку та стажу занять спортом. Для визначення
ефективності такої моделі розроблена комп’ютерна програма контролю рівня тактичної
підготовленості.
Ключові слова: тактична підготовка, тактичне мислення, командні ігрові види спорту,
хокей на траві, юні спортсмени
СТРУКТУРА ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
КОМАНДНЫХ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Татьяна Вознюк, Владимир Бурятинский,
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Максим Перепелица
Винницкий национальный аграрный університет
В статье предложена концепция структуры тактической подготовки юных спортсменов
командных игровых видов спорта, которая может быть реализована поэтапным изменением
задач, средств и методов спортивной подготовки в зависимости от возраста и стажа занятий
спортом. Для определения эффективности такой модели разработана компьютерная программа
контроля уровня тактической подготовленности.
Ключевые слова: тактическая подготовка, тактическое мышление, командные игровые
виды спорта, хоккей на траве, юные спортсмены
STRUCTURE TACTICAL TRAINING OF YOUNG SPORTSMEN TEAM SPORTS
Tatiana Voznyuk Vladimir Buryatynskyy,
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
Maxim Perepelitsa
Vinnytsia National Agrarian University
In the article the concept of the structure of tactical training young athletes team sports, which
can be implemented in stages change objectives, the means and methods of athletic training,
depending on the age and experience of sport. To determine the effectiveness of this model developed
a computer program controlling the level of tactical training.
Key word: tactical training, tactical thinking, team playing sports, field hockey, young athletes.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШТОВХАЛЬНИКІВ ЯДРА ІІ-ІІІ СПОРТИВНИХ
РОЗРЯДІВ
Денис Воронін, Василь Західний, Ярослав Свищ
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Провідні українські фахівці (Ахметов Р. Ф., 2010,
2012; Бобровнік В. І., 2012) відзначають, що підготовка висококваліфікованих
легкоатлетів є проблемою, яку неможливо вирішити без якісного наукового
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підґрунтя. Результати в змагальній діяльності легкоатлетів знаходяться на межі
людських можливостей, а їх покращення можна досягнути лише
використовуючи сучасні методи дослідження та аналізу отриманих даних, що
дозволяє зробити глибокий аналіз біомеханіки рухів спортсмена та їх кількісних
і якісних характеристик [1, 2, 3].
Питання
взаємозалежностей
між
компонентами
підготовленості
спортсмена у вітчизняній науці розглядається ще з 70-х років, в сучасних
дослідженнях зарубіжних вчених (Adams M.,2011; Sorr D., 2012) аналогічно
неодноразово згадується про необхідність таких досліджень [1, 3, 5]. Відповідно
визначення зв’язків між технічною, фізичною підготовкою спортсменів різної
кваліфікації та їх антропометричними параметрами є необхідним і дає нам
підстави стверджувати про актуальність обраного напрямку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження що до
взаємозалежностей
між
технічною,
фізичною
підготовкою
та
антропометричними параметрами проводились вже неодноразово, ними
займались Степаненко Д. (2008, 2009); Шарий І. (2009, 2010, 2011); Корнєєв С.
(2011, 2012, 2013) та багато інших науковців [1, 2, 3, 4]. У роботах визначались
кореляційні залежності між фізичною та технічною підготовленістю. В своїй
роботі ми використали комп’ютерний аналіз відео зйомки для визначення
основних динамічних характеристик штовхальників ядра масових розрядів, що
суттєво доповнює досліди попередників.
Робота виконана згідно теми зведеного плану НДР у галузі фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства у справах сім’ї, молоді та
спорту України «Удосконалення системи фізичної і технічної підготовки
спортсменів з урахуванням індивідуальних профілів їх підготовленості».
Мета роботи: визначення кореляційних залежностей між спортивним
результатом в штовханні ядра та рівнем розвитку фізичних та технічних
показників.
Завдання:
1.
Визначити
рівень
розвитку
швидкісно-силових
якостей,
антропометричних
даних
та
динамічних
характеристик
технічної
підготовленості штовхальників ядра ІІ-ІІІ розрядів.
2.
Визначити кореляційні зв’язки між рівнем спортивного результату
та рівнем розвитку швидкісно-силових якостей, антропометричними даними та
динамічними характеристиками технічної підготовленості штовхальників ядра
ІІ-ІІІ розрядів.
Методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічне тестування,
медико-біологічні методи, комп’ютерний аналіз відеоматеріалів (програма
Dartfish), методи математичної статистики.
В процесі педагогічного експерименту було обстежено 15 штовхальників
ядра ІІ-ІІІ розрядів. Визначались антропометричні параметри та показники
швидкісно-силових тестів, а також біомеханічні показники технічної
майстерності. Другим етапом дослідження виступало визначення кореляційних
залежностей між спортивним результатом, антропометричними параметрами
спортсменів, їх технічною та фізичною підготовленістю. В процесі статистичної
обробки результатів визначались середнє арифметичне, стандартне відхилення,
стандартна похибка, коефіцієнт варіації та коефіцієнт кореляції.
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В результаті дослідження було встановлено, що спортсмени в середньому
мають результат на рівні ІІІ спортивного розряду – 10,60±0,8 м, коефіцієнт
варіації (V) даного показника склав 7,51%, середній вік спортсменів 19,33±0,98
років (V=5%), середній зріст спортсменів 182±6,08 см (V=3,34%), середнє
значення маси тіла склало 77,33±11,18 кг (V=14,46%), середній показник
довжини ноги склав 98,73±4,67 см (V=4,73%), довжина стегна спортсменів
становила 49,46±4,3 см (V=8,7%), довжина гомілки – 37,83±5,95 см (V=15,7%),
довжина стопи – 28,39±3,45 см (V=12,14%), довжина плеча – 34,21±2,83 см
(V=8,26%), довжина передпліччя 25,58±4,18 см (V=16,35%), довжина кисті –
19,93±1,57 см (V=7,87%). В результаті аналізу наведених даних можна
зауважити, що за довжинними антропометричними параметрами дана група є
однорідною, але за типом співвідношення сегментів кінцівок є досить велика
похибка, відповідно за цим показником група не є однорідною.
Кистьова динамометрія спортсменів була на рівні 50,07±4,22 кг (V=8,42%)
правою рукою та 47,80±5,02 кг (V=10,5%) лівою рукою, життєва ємність легенів
даного контингенту склала 4800±552,91 мл (V=11,52%), периметр грудної
клітини в спокої 93,53±5,66 см (V=6,06%), периметр грудної клітини на вдиху –
99,53±4,93 см (V=4,95%), периметр грудної клітини на видиху – 90,17±6,28 см
(V=6,96%), відповідно екскурсія грудної клітини склала 9,37±3,45 см
(V=36,79%). Аналізуючи показники динамометрії можна стверджувати, що за
цими показниками група метальників є однорідною. Показники периметрів
грудної клітини показують, що група є однорідною за даними обстеження, окрім
показника екскурсії грудної клітини.
Аналізуючи показники периметрів нижніх і верхніх кінцівок
штовхальників ядра ІІ-ІІІ розрядів, можна зауважити що група за показниками
периметрів верхніх та нижніх кінцівок є статистично однорідною, на рівні
істотності p<0,05 (Таблиця 1).
Таблиця 1
Периметри верхніх та нижніх кінцівок штовхальників ядра, n=15
Периметр стегна
Показник
X сер.
U
S
V, %

пр

л

57,47
1,36
5,26
9,16

57,60
1,37
5,30
9,21

Периметр
гомілки

Периметр плеча
напр. пр
рука
34,13
0,99
3,83
11,22

розсл. пр
рука
30,27
0,87
3,36
11,11

напр.
л рука
31,2
0,75
3,25
9,0

розсл. л
рука
28,6
0,72
3,1
8,6

Пр.

л

38,03
1,21
4,70
12,36

37,57
1,31
5,06
13,48

Показники основних антропометричних діаметрів свідчать про
статистичну однорідність даної групи (тазогребневий та акроміальний
діаметри), окрім показника середньогрудинного діаметру.
Показники амплітуди руху в кульшовому та плечовому суглобах вказують
на статистичні розбіжності в групі щодо показників рухливості в розгинанні
лівого плечового суглобу 100,33±21,83 градуси, при цьому коефіцієнт варіації
склав 21,76%, показника розгинання правого плечового суглобу 95,93±16,88
градусів, коефіцієнт варіації склав 16,88%; неоднорідною також група виявилась
за показниками розгинання в кульшовому суглобі: в правому 61±10,04 градуси,
з коефіцієнтом варіації 16,45%, в лівому 61,67±10,29 градусів, з коефіцієнтом
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варіації 16,69%. Однорідною група є за показником згинання в плечовому
суглобі: правому – 180,13±8,47 градусів, з коефіцієнтом варіації 4,7%, лівому –
178,33±7,94, з коефіцієнтом варіації 4,45%.
Що до товщини жирових складок за стандартними 8 крапками
спостерігається значна неоднорідність щодо показників жирових складок по
всіх 8 точках.
Аналізуючи показники швидкісно-силових якостей штовхальників ядра ІІІІІ спортивного розрядів даної таблиці можна зауважити, що внутішньогрупова
різниця в пробіганні 100 метрів складає всього 0,28 секунди з варіацією
2,08%,що вказує на однорідність даної групи. За всіма показниками швидкісносилового тестування (30 м, 20 м з/х, стрибок з місця в довжину, потрійний
стрибок з місця в довжину) спостерігається статистично достовірна
однорідність групи метальників, коефіцієнт варіації коливається від 2,08 до
6,6%.
Наступним кроком дослідження було визначення показників технічної
майстерності штовхальників ядра. Визначались час І одноопорного положення, І
безопорного положення, ІІ одноопорного положення, І двоопорного положення,
ІІІ одноопорного положення з випуском ядра, ІІ безопорного положення з
випуском ядра під час виконання змагальної вправи.
Однорідність групи визначається лише в двох компонентах: спортивному
результаті 10,60±0,8 см (при коефіцієнті варіації 7,51%) та тривалості випуску
снаряда 1,43±0,2 секунди (при коефіцієнті варіації 13,88%). Найбільша
неузгодженість спостерігається при виконанні ІІ безопорної фази (коефіцієнт
варіації 90,57%), третьої одноопорної фази (коефіцієнт варіації 65,83%) та
другої одноопорної фази (коефіцієнт варіації 58,4%). Аналіз технічної складової
результату штовхальників ядра ІІ-ІІІ спортивних результатів вказує на
нестабільність техніки виконання вправи і відповідно малої залежності між
спортивним результатом та показниками технічної підготовленості спортсмена.
Наступним кроком дослідження було визначення кореляційних
залежностей між спортивним результатом та антропометричними показниками
спортсменів. Слабкі кореляційні зв’язки визначаються між спортивним
результатом і периметром стегна (кореляційний зв'язок 0,54) та масою тіла 0,42.
Між іншими антропометричними параметрами та спортивним результатом
достовірних кореляційних зв’язків не визначається, що свідчить про незначний
вплив антропометричних параметрів на спортивний результат у спортсменівпочатківців.
Проведення кореляційного аналізу між виконанням швидкісно-силових
тестів та спортивним результатом штовхальників ядра ІІ-ІІІ спортивних розрядів
дозволяє нам стверджувати про відсутність достовірних кореляційних зв’язків
між цими компонентами.
Визначаючи кореляційні залежності між кінематичними показниками
технічної підготовленості та антропометричними параметрами, можна сказати,
що достовірних зв’язків між даними показниками не визначено.
Слабкі кореляційні залежності знайдені при проведені кореляційного
аналізу між показниками швидкісно-силових тестів та кінематичними
характеристиками штовхальників ядра, а саме: тривалістю першої двоопорної
фази та результатом стрибка з місця (0,5), тривалістю другої безопорної фази та
результатом стрибка з місця (0,5).
418

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Висновки.
В результаті дослідження з’ясовано, що у штовхальників ядра ІІ-ІІІ
розрядів є однорідними довжині розміри тіла. Показники периметрів грудної
клітини показують, що група є однорідною за даними обстеження, окрім
показника екскурсії грудної клітини.
Показники розвитку швидкісно-силових якостей досліджуваних
штовхальників ядра знаходяться на середньому рівні і не мають достовірних
кореляційних зв’язків з спортивним результатом.
Слабкі кореляційні залежності визначені між показниками швидкісносилових тестів та кінематичними характеристиками штовхальників ядра, а саме:
тривалістю першої двоопорної фази та результатом стрибка з місця, тривалістю
другої безопорної фази та результатом стрибка з місця.
Відсутність кореляційних зв’язків між спортивним результатом та
кінематичними характеристиками техніки виконання вправи свідчить про
нестабільність техніки спортсменів даного рівня.
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні аналогічних
показників у спортсменів високого рівня і формування, на основі досліджень,
кваліфікаційних моделей штовхальників ядра.
1.

2.
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АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ШТОВХАЛЬНИКІВ ЯДРА ІІ-ІІІ СПОРТИВНИХ РОЗРЯДІВ
Денис Воронін, Василь Західний, Ярослав Свищ
Львівський державний університет фізичної культури
Дана
робота
стосується
дослідження
швидкісно-силової
підготовленості,
антропометричних параметрів та динамічних показників технічної майстерності (на основі
відео аналізу) штовхальників ядра ІІ-ІІІ спортивного розрядів. Визначено кореляційні
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залежності між спортивним результатом та рівнем швидкісно-силової підготовленості,
антропометричними параметрами та динамічними показниками технічної майстерності.
Ключові слова: підготовленість, фізична, технічна, кореляція, ядро, антропометрія.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА II-III СПОРТИВНЫХ РОЗРЯДОВ
Денис Воронин, Василий Захидный, Ярослав Свищ
Львовский государственный университет физической культуры
Данная работа касается исследований скоростно-силовой подготовленности,
антропометрических параметров и динамических показателей технического мастерства (на
основе видеоанализа) толкателей ядра ІІ-ІІІ спортивных разрядов. Установлены
корреляционные зависимости междй спортивным результатом и уровнем скоростно-силовой
подготовленности, антропометрическими параметрами и динамическими показателями
технического мастерства.
Ключевые слова: подготовленность, физическая, техническая, корреляция, ядро,
антропометрия.
ANALYSIS OF PHYSICAL AND TECHNICAL PREPAREDNESS INDICATORS OF
SHOT PUTTER II-III SPORTS RANKS
Denis Voronin, Vasul Zahidny, Yaroslav Svysch
Lviv state University of physical culture
This paper concerns the research of speed-force readiness, anthropometric parameters and
dynamic parameters of technical skill (based video analysis) pushers kernel II-III sports categories.
Correlation dependences MIDI sports results and the level of speed and power of preparedness,
anthropometric parameters and dynamics of technical skill.
Key words: fitness, physical, technical, correlation, the kernel, anthropometry.

ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ
ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
Любов Ворфоломєєва, Зоя Смірнова
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Постановка проблеми. Оптимізація та індивідуалізація процесу
підготовки кваліфікованих спортсменів на сьогодні неможлива без
використання ефективної та усесторонньої системи контролю різних складових
підготовленості спортсменів. На думку спеціалістів в області теорії та методики
спортивної підготовки [2, 4, 5], важливо вже на ранніх етапах багаторічної
спортивної підготовки спортсменів враховувати їх індивідуальні показники
функціонального стану, що в свою чергу в майбутньому дозволить в повному
обсязі реалізувати свій потенціал в спортивній діяльності на послідуючих
етапах спортивного удосконалення. Визначення функціонального стану
спортсменів стає можливим на основі дослідження рівня розвитку системи
енергозабезпечення спортивної працездатності з її провідних структурних
властивостей. На етапі підготовки до вищих досягнень, особливе значення має
контроль за функціональним станом спортсменів, від чого можна
відштовхуватися та будувати тренувальний процес стосовно функціональних
показників кожного спортсмена, що дасть можливість правильно визначити
склад та напрямок тренувальних навантажень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе методологічне
значення для розробки педагогічних технологій індивідуально орієнтованого
моделювання тренувального процесу кваліфікованих спортсменів, перш за все –
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в уточненні напрямів додатків зусиль розробників, мають висновки, які
містяться в фундаментальній роботі [6], де відмічено, що в розумінні
індивідуальної норми слід виходити із функціонального оптимуму комплекса
характеристик. Лижні перегони за фізіологічною спрямованістю роботи,
відносяться до навантажень великої та помірної потужності, переважно
змішаного аеробно-анаеробного та аеробного характеру.
Аналіз останніх публікацій та досліджень дозволив встановити, що
питання побудови тренувального процесу ліжників-гонщиків в залежності від
індивідуальних показників функціонального стану спортсменів не достатньо
досліджене та потребує додаткового розгляду.
Проведені дослідження виконані згідно зі «Зведеним планом науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.»
Міністерства молоді та спорту України за темою 2.2. "Теоретико-методичні основи
підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації спорту".
Мета
дослідження
–
удосконалення
тренувального
процесу
кваліфікованих лижників-гонщиків з урахуванням їх індивідуальних показників
функціонального стану.
Методи та організація досліджень: аналіз науково-методичної
літератури; математичний аналіз варіабельності серцевого ритму, ергометрія.
Оцінка функціонального стану спортсменів була проведена серед десяти
кваліфікованих лижників-гонщиків, на початку підготовчого періоду, в
експериментальній лабораторії «Теорії і методики спортивної підготовки та
резервних можливостей спортсменів» НДІ НУФВСУ.
Результати досліджень та їх обговорення. Для оцінки стану механізмів
регуляції фізіологічних функцій в організмі спортсменів використовувався
метод математичного аналізу варіабельності серцевого ритму [1] в стані
відносного спокою (лежачи) і в період відновлення після тестуючого
навантажння: ортостатического впливу (стоячи, 1 хв відновлювального періоду)
і комплексу тестуючих навантажень (15 хв відновного періоду). В табл. 1
представлені інформативні показники математичного аналізу варіабельності
серцевого ритму у кваліфікованих спортсменів (індекс напруження який
характеризує, так звану «ціну адаптації» та рівень енергетичних витрат
організму на підтримку досягнутого рівня його функціонування), ЧСС і
ЧССвідн.
У результаті аналізу отриманих даних десяти кваліфікованих спортсменів,
у шести спортсменів спостерігається знижена економічність функціональних
можливостей серцево-судинної системи ІН після тестуючих навантажень склав
1111,11-1430,70 усл.ед., у 3 -х спортсменів після тестуючих навантаження
зазначалося сповільнене відновлення після тестирующей навантаження, а також
у 3 -х спортсменів спостерігався задовільний рівень економічності, і лише у
одного спортсмена (№ 9) відзначався як відмінний рівень економічності, так і
швидке відновлення після тестуючого навантаження.
Проведені дослідження лижників-гонщиків дали можливість отримати
показники потужності та ємкості аєробного процесу, та в цілому дані про
функціонуванні всіх систем організму спортсмена, під час виконання
стандартного тесту зі ступінчато зростаючою потужністю роботи без інтервалів
відпочинку між ступенями за постійної швидкості руху, та поступовим
збільшенням кута нахилу стрічки тредміла. В табл. 2 представлені дані, які
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визначають максимальну аеробну потужність, та рівень загальної фізичної
працездатності спортсменів. Отримані дані дозволяють створити цілісну
картину про те, як протікає діяльність при швидкісному навантаженні під час
тривалої вправи на витривалість та при специфічному змагальному
навантаженні в лижних перегонах.
Таблиця 1
Індекс напруження (ІН, ум. од.) та частота серцевих cкорочень (ЧСС,
удхв-1)
До тестуючого навантаження

№

П.І.

В стані
відносного
спокою
ІН,
ум.од.
1
21,15

ЧСС,
удхв-1
2
69

Після
ортостатичного
впливу
ЧСС,
удхв-1
3
87

Після тестуючого
навантаження

Кіл-ть
RR
інтервал
ів за 3 в.

Примітка

7
Знижена
економічність
Знижена
економічність
Задовільний
рівень
економічності
Добре
відновлення
Знижена
економічність
Уповільнене
відновлення
Знижена
економічність
Уповільнене
відновлення
Уповільнене
відновлення
Знижена
економічність
Швидке
відновлення
Відмінний
рівень
економічності
Знижена
економічність
Уповільнене
відновлення

ІН,
ум.од.
4
1175,1
5
1179,4
9
639,05

ЧСС,
удхв-1
5
97

6
285

94

295

91

245

1150,0
1
909,09

95

296

86

244

1.

К.В.

2

24,01

57

67

3

Ш.
А.
Ч.А.

28,09

61

73

4

П.А.

24,07

58

72

5

Г.М.

19,35

53

68

6

М.А.

24,06

62

74

1111,1
1

107

284

7

Б.И.

22,07

62

84

106

303

8

Ш.В.

19,57

52

64

95

297

9

П.Р.

21,15

50

62

1056,1
5
1237,9
5
417,29

82

243

10

К.А.

31,11

68

82

1430,7
0

104

317

X

23,46

59,20

73,30

95,70

280,90

S

3,54

6,11

8,14

1030,6
0
284,91

7,82

25,67

У якості критеріїв для оцінки індивідуального реагування кардіореспіраторної системи кваліфікованих лижників-гонщиків нами були обрані
наступні показники: максимальна потужність (Wmax), максимальна легенева
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вентиляція (VЕmax/1 кг), максимальний рівень споживання кисню (VO2 max/1
кг), частота серцевих скорочень (ЧСС max), потужність навантаження на рівні
ПАНО, частота серцевих скорочень на рівні ПАНО (ЧСС АП) та вимірювання
лактату в крові за 10 сек. відновлювального періоду (С La 10).
Підвищення спортивних результатів у кваліфікованих лижників пов'язано в
першу чергу з ефективністю використання кисню в працюючих м'язах.
Критерієм оцінки такої ефективності служить показник анаеробного порогу
(ПАНО). Показники потужності і частота серцевих скорочень на рівні порога
анаеробного обміну (ПАНО2) визначають аеробну потужність, та в цілому
визначають спеціальну витривалість. В результаті отриманих даних, найвищу
потужність виконаної роботи на ПАНО показав спортсмен №2, де W АП 408,00 Вт, що складає 137 % від середнього значення W АП - 297,04 Вт.
Таблиця 2
Основні показники резервних можливостей кардіо-респіраторної
системи кваліфікованих лижників-гонщиків
№

П.І.

W
max

VЕmax/1
кг

Вт

млкг

VO2
max/1
кг
млкг

ЧСС
max

W АП

удхв-1

Вт

ЧСС
АП

С La 10

уд хв- 1 ммольл1

1 К.В. 425,83
2 Ш.А. 480,00
3 Ч.А. 403,82
4 П.А. 386,40
5 Г.М. 430,76
6 М.А. 450,00
7 Б.И. 468,00
8 Ш.В. 503,00
9 П.Р. 420,00
10 К.А. 409,00
X
437,68
S
34,97

123,83
206,00
114,63
158,03
134,89
148,00
140,00
162,00
144,00
174,00
150,54
24,94

70,00
82,30
67,58
70,86
57,33
64,70
80,20
73,10
66,30
74,70
70,71
7,00

213,75
193,17
185,75
198,71
188,67
197,33
198,33
196,00
178,00
191,50
194,12
8,97

347,00
408,00
362,70
307,50
382,20
230,00
237,00
256,00
248,00
192,00
297,04
70,50

195,42
180,17
172,08
177,71
178,50
151,00
147,00
152,00
152,50
156,33
166,27
15,66

10,20
10,10
9,58
12,40
7,89
13,70
10,80
13,30
8,96
11,90
10,48
1,90

Концентрація лактату к крові є дуже важливим показником, який може
служити критерієм оцінки інтенсивності навантаження, а також при підвищенні
цього показника можна стверджувати про погіршення аеробних можливостей
спортсмена [7]. Високі показники лактату в крові негативно позначаються на
максимальній працездатності. Це стосується спортсменів №4, №6, №8, де лактат
вимірюється від 12,40 ммольл-1 до 13,70 ммольл-1, на відміну спортсменам №3,
№5, №9, де лактат крові від 7,89 ммольл-1 до 9,58 ммольл-1, що свідчить про
ефективну адаптацію і підвищення можливостей аєробної системи
енергозабезпечення.
Аналіз
показників,
характеризуючих
діапазон
реагування
кардіореспіраторної системи на навантаження, дозволяє оцінити рівень
розгортання функцій в процесі максимального навантаження та більш надійно
діагностувати функціональний стан кваліфікованих лижників-гонщиків.
Висновки. У тренувальному процесі кваліфікованих лижників-гонщиків
велике значення має приділятися оцінюванню функціонального стану
спортсменів, що в свою чергу дозволить в повній мірі не тільки виявити
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індивідуальні показники та можливості організму спортсменів, але й успішно
реалізувати той потенціал, який закладений в кожному з них. В свою чергу,
відштовхуючись від функціональних показників кожного спортсмена ми маємо
можливість коректно будувати тренувальний процес, а також реалізовувати в
ньому принцип інивідуалізації.
Перспективи
подальших
досліджень
полягають
в
розробці
індивідуальних тренувальних програм для кваліфікованих лижників-гонщиків.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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АНОТАЦІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ
ДОСЯГНЕНЬ
Любов Ворфоломєєва, Зоя Смірнова
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Метою дослідження було удосконалення тренувального процесу кваліфікованих
лижників-гонщиків з урахуванням їх індивідуальних показників функціонального стану.
Виявлена актуальність індивідуального підходу в тренувальному процесі на етапі підготовки
до вищих досягнень. В дослідженні прийняло участь 10 кваліфікованих ліжників-гонщиків. В
результаті оцінки функціонального стану спортсменів були визначені індивідуальні показники
кардіореспіраторної системи, а також швидкість відновлення після заданого навантаження, що
в цілому дає можливість коректно планувати та здійснювати тренувальний процес для кожного
спортсмена індивідуально.
Ключові слова: індивідуалізація, підготовка, лижні гонки, функціональний стан,
лижник-гонщик, функціональна підготовленність, етап підготовки до вищих досягнень,
організм, системи, оцінка.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ЕТАПЕ ПОДГОТОВКИ К
ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Любовь Ворфоломеева, Зоя Смирнова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Целью
исследования
было
совершенствование
тренировочного
процесса
квалифицированных лыжников-гонщиков с учетом их индивидуальных показателей
функционального состояния. Выявлена актуальность индивидуального подхода в
тренировочном процессе на этапе подготовки к высшим достижениям. В исследовании
приняло участие 6 квалифицированных лыжников-гонщиков. В результате оценки
функционального состояния спортсменов были определены индивидуальные показатели
кардиореспираторной системы, а также скорость восстановления после заданной нагрузки, что
в целом дает возможность корректно планировать и осуществлять тренировочный процесс для
каждого спортсмена индивидуально.
Ключевые слова: индивидуализация, подготовка, лыжные гонки, функциональное
состояние, лыжник-гонщик, функциональная подготовленность, этап подготовки к высшим
достижениям, организм, системы, оценка.
INDIVIDUAL LEVEL ASSESSMENT OF FUNCTIONAL STATUS OF QUALIFIED
SKIERS AT THE STAGE OF PREPARATION FOR HIGHER ACHIEVEMENTS
Love Vorfolomyeyeva, Zoya Smirnova
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The object of the study was to improve the training process skilled skiers, which are suit to
their individual functional status. There was identified the relevance of individual approach in the
training process at the stage of preparation for the highest achievements. The study involved ten
qualified skiers. The assessment of the functional status of the athletes were determined individual
performance of the cardiorespiratory system, as well as the rate of recovery after a given load , which
generally enables to correctly plan and implement the training process for each athlete individually.
Key words: individualization, training, skiing, functional status, skiers, functional
qualification, stage of preparation for the highest achievements, organism, systems, mark.

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ
НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Володимир Гамалій, Станіслав Синіговець
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку теорії і практики
спорту активно застосовується моделювання, з одного боку, як інструмент і
метод наукового пізнання дійсності і з іншого як засіб і спосіб управління
підготовкою спортсменів, оптимізатор навчально-тренувальний процес. У
спортивній боротьбі велике значення має ефективність рухових дій, тобто
володіння спортсменом раціональною моделлю техніки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спортивній науці
моделювання широко застосовується для підвищення різних сторін
підготовленості спортсменів різної кваліфікації, що спеціалізуються в багатьох
видах спорту, а також для вивчення та вдосконалення рухових дій. У такому
випадку під моделюванням прийнято розуміти процес відтворення рухів для
вивчення їх структурної побудови. Сама модель спортивної техніки є об'єктом,
що дозволяє отримати нові знання про досліджувані дії [4, 5].
У теорії спорту прийнято виділяти дві основні групи моделей [5]. Перша
представлена моделями змагальної діяльності, які характеризують різні сторони
підготовленості спортсмена (у тому числі і технічну) і морфофункціональними
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моделями. Друга група процесу: моделі, що відображають тривалість і динаміку становлення
спортивної майстерності та підготовленості на різних етапах багаторічної
підготовки; моделі етапів багаторічної підготовки, періодів; моделі мезо- та
мікроциклів; моделі тренувальних занять та їх частин, а також окремих
тренувальних комплексів і вправ.
Моделі, що застосовуються в практиці тренувальної та змагальної
діяльності, можна розділити на три рівні [5]. Узагальнені моделі, які
відображають характеристику об'єкта чи процесу, виявлену на основі
дослідження щодо великої групи спортсменів різних видів певної статі, віку та
кваліфікації. Групові моделі розробляються на основі вивчення, конкретної
сукупності спортсменів, що відрізняються специфічними ознаками в рамках
того чи іншого виду спорту. Індивідуальні моделі, які створюються для окремих
спортсменів і спираються на дані тривалого дослідження.
Більшість фахівців [1, 2, 4, 5] сходяться на думці, що модель повинна
відповідати наступним вимогам:
модель повинна будуватися на основі найбільш унікальних, з точки
зору досягнення мети, параметрів, які найбільшою мірою відображають рівень
підготовленості спортсмена;
модельні характеристики повинні бути об'єднані структурно ієрархічною залежністю;
для кожного основного параметра повинні бути зазначені можливі
діапазони змін залежно від цільових функцій, іншими словами лімітуючих
факторів;
модельні параметри повинні повністю забезпечуватися надійною і
компактною апаратурою для реєстрації та відповідною методикою.
Моделювання техніки рухових дій в спортивній боротьбі використовується
для вирішення двох основних завдань: дослідження рухів та їх навчання і
вдосконалення. При біомеханічному моделюванні елементів техніки часто
використовують моделі, що зберігають кінематичну подібність оригінальним
руховим діям: спільністю форм руху, швидкостей, прискорень і т.д. Як відомо,
технічні прийоми в спортивній боротьбі мають відносно стабільну структуру.
Під структурою технічних прийомів у боротьбі розуміється одночасне і
послідовне виконання в часі окремих елементарних рухів як одну складну дію.
Систематизація наукових досліджень у галузі спортивної боротьби дозволили
визначити структуру технічних прийомів, яка за даними А.П. Купцова [6], Г.С.
Туманяна [7], Ю.В. Тупеева [8], Ю.А. Шахмурадова [10], включає такі фази
рухових дій:
1) перша фаза – підготовчі (попередні) дії (захоплення, вхід атакуючого з
вихідного положення в стартове, виведення супротивника з рівноваги);
2) друга фаза - основні дії (відрив суперника від килима, остаточне
виведення його з рівноваги, розворот, початок падіння);
3) третя фаза - заключні дії (падіння, політ, приземлення).
Мета дослідження: виявити відмінності та особливості модельної
структури базових технічних прийомів юних та висококваліфікованих борців
вільного стилю.
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Методи, організація досліджень. У роботі були використані наступні
методи: аналіз наукової та методичної літератури, біомеханічний
відеокомп’ютерний аналіз, методи математичної статистики, моделювання.
У дослідженнях взяли участь 28 юних борців у віці 13-14 років, які згідно
кваліфікаційним та програмним вимогам спортивних шкіл відносились до етапу
попередньої базової підготовки, а також 10 борців високої кваліфікації (майстри
спорту України з вільної боротьби) [2].
Для
визначення
кінематичних
характеристик
використовувався
програмний комплекс біомеханічного відеокомп’ютерного аналізу «BioVideo».
Аналіз кінематичних характеристик точок і біоланок тіла проводився за
моделлю запропонованою І. В. Хмельницькою (рис. 1) [9]

.
Рис. 1. Схема моделі біомеханічного аналізу рухових дій людини за 20
точками.
В наших дослідженнях, для розробки моделей технічної підготовленість
борців, включені структурні елементи базових технічних прийомів, які на думку
спеціалістів-експертів
найбільш
частіше
використовуються
юними
спортсменами в змагальнії діяльності на етапі попередньої базової підготовки.
Відеокомп’ютерному аналізу підлягали такі технічні прийоми: звалювання
збиванням захватом різнойменної ноги з переходом в захват ніг, кидок нахилом
з захватом ніг, кидок поворотом з захватом руки и однойменної ноги "млин",
кидок підворотом з захватом руки і шиї. Основу біомеханічного аналізу склали
часові, просторово-часові характеристики загального центру тяжіння (ЗЦТ) та
окремих біоланок юних борців в сагітальній площині.
Дослідження виконані у відповідності з науковою тематикою кафедри
кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Проблематика роботи відповідає темі "Удосконалення засобів технічної і
тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних
технологій вимірювань, аналізу і моделювання рухів" Зведеного плану НДР у
сфері фізичної культури і спорту на 2010-2014 рр.
Результати досліджень та їх обговорення. У нашому дослідженні було
проаналізовано 18 показників кінематичної структури техніки базових прийомів
у вільній боротьбі. На підставі попередніх результатів були виявлені
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статистично достовірні відмінності у юних спортсменів. Даний підхід дозволив
встановити так звані дискримінанті ознаки техніки для кожної досліджуваної
дії.
На підставі виявлених дискримінантних ознак з урахуванням вимог
диференціації системи рухів і педагогічної доцільності, а також даних
вітчизняних авторів [1, 3], які займалися дослідженнями в цьому напрямку,
нами були побудовані середньогрупові статистичні моделі характеристик
кінематичної структури техніки досліджуваних технічних прийомів юних
борців вільного стилю. При побудові моделей значення показників борців
високої кваліфікації приймалися за 100 відсотків, а показники юних борців
розраховувалися по відношенню до них також у відсотках, потім отримані дані
представлялися у вигляді кругової діаграми.
Результати дослідження представлені на рис. 2 у вигляді моделей
атакуючих прийомів, які складаються з 12 кінематичних показників технічної
підготовленості борців вільного стилю, а саме тривалість, результуючі
швидкості ЗЦТ і окремих біоланок тіла борців в кожній фазі.
Дані моделі представляють практичну цінність. Використовуючи їх, тренер
може встановити вихідний рівень технічної підготовленості своїх спортсменів, а
також має необхідний орієнтир, до якого потрібно прагнути в процесі їх
технічної підготовки. Розроблені моделі дозволяють ефективно управляти
тренувальним процесом юних борців, об'єктивізувати процес проведення
етапного, поточного і оперативного контролю за їх технічною підготовленістю.

Звалювання збиванням захватом
різнойменної ноги з переходом в захват
ніг

Кидок нахилом захватом ніг

Підготовчі дії (перша фаза): 1 – тривалість
фази, с; 2 – швидкість ЗЦТ, м∙с-1; 3 – швидкість
правого стегна, м∙с-1; 4 – швидкість лівого стегна,
м∙с-1.
Основні дії (друга фаза): 5 – тривалість фази, с;
6 – швидкість ЗЦТ, м∙с-1; 7 – швидкість лівого
плеча, м∙с-1; 8 – швидкість лівого плеча, м∙с-1.
Заключні дії (третя фаза): 9 – тривалість фази,
с; 10 – швидкість ЗЦТ, м∙с --1; 11 - швидкість
тулубу, м∙с-1; 12 – швидкість правого стегна, м∙с-1.

Підготовчі дії (перша фаза): 1 – тривалість
фази, с; 2 – швидкість ЗЦТ, м∙с-1; 3 – швидкість
голови, м∙с-1; 4 – швидкість тулубу, м∙с-1.
Основні дії (друга фаза): 5 – тривалість фази, с;
6 – швидкість ЗЦТ, м∙с-1; 7 – швидкість правого
стегна, м∙с-1; 8 – швидкість лівого стегна, м∙с-1.
Заключні дії (третя фаза): 9 – тривалість фази,
с; 10 – швидкість ЗЦТ, м∙с --1; 11 - швидкість
тулубу, м∙с-1; 12 – швидкість правого плеча, м∙с-1.
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Кидок поворотом з захватом руки і
однойменної ноги "млин"

Кидок підворотом з захватом руки і шиї

Підготовчі дії (перша фаза): 1 – тривалість
фази, с; 2 – швидкість ЗЦТ, м∙с-1; 3 – швидкість
тулубу, м∙с-1; 4 – швидкість лівого плеча, м∙с-1.
Основні дії (друга фаза): 5 – тривалість фази, с;
6 – швидкість ЗЦТ, м∙с-1; 7 – швидкість лівого
плеча, м∙с-1; 8 – швидкість лівого плеча, м∙с-1.
Заключні дії (третя фаза): 9 – тривалість фази,
с; 10 – швидкість ЗЦТ, м∙с --1; 11 - швидкість
тулубу, м∙с-1; 12 – швидкість правого плеча, м∙с-1.

Підготовчі дії (перша фаза): 1 – тривалість
фази, с; 2 – швидкість ЗЦТ, м∙с -1; 3 – швидкість
тулубу, м∙с-1; 4 – швидкість правого плеча, м∙с-1.
Основні дії (друга фаза): 5 – тривалість фази, с;
6 – швидкість ЗЦТ, м∙с -1; 7 – швидкість правого
передпліччя, м∙с-1; 8 – швидкість правої кисті
руки, м∙с-1.
Заключні дії (третя фаза): 9 – тривалість фази,
с; 10 – швидкість лівого плеча, м∙с --1; 11 швидкість ЗЦМ, м∙с-1; 12 – швидкість правого
плеча, м∙с-1.

Рис. 2. Середньогрупові моделі базових технічних дій борців вільного
стилю:
борці високої кваліфікації;
юні борці.
Результати досліджень свідчать про те, що до основних відмінностей
кінематичної структури техніки рухових дій юних борців відносно спортсменів
високої
кваліфікації
відносяться:
відставання
просторово-часових
характеристик, більш тривалий час виконання окремих фаз і технічних
прийомів в цілому.
Аналіз часових характеристик підготовчих дій досліджуваних технічних
прийомів юних борців вільного стилю виявив їх процентні збільшення в таких
межах: в підготовчих рухах (перша фаза) – від 9,76 до 39,4%, в основних (друга
фаза) – від 12,17 до 53,1% і в заключних (третя фаза) – від 20,19 до 36,99%
відносно аналогічних показників спортсменів високої кваліфікації, що свідчить
про значні відставання юних спортсменів від високваліфікованих борців в
часових параметрах.
Під час аналізу результуючих швидкостей ЗЦТ тіла юних спортсменів
відносно борців високої кваліфікації під час виконання технічних прийомів
спостерігались такі процентні межі їх зниження: від 17,77 до 30,64% в
підготовчих рухах; від 14,7 до 49,17% в основних; від 5,75 до 44,65% в
заключних, що вказую на значне зниження просторово-часових характеристик в
структурі атакуючих дій юних борців відносно показників борців високої
кваліфікації.
Розроблені средньогрупові статистичні моделі були покладені в основу
створення програм з удосконалення техніки технічних прийомів юних борців
вільного стилю у річному циклі на етапі попередньої базової підготовки.
Експериментальні програми вдосконалення техніки рухових дій юних борців на
етапі попередньої базової підготовки ґрунтувалася на програмно-цільовому
принципі організації навчально-тренувального процесу. Програма включала
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наступний алгоритм дій: спочатку визначався вихідний рівень технічної
підготовленості спортсменів, потім формувалися цільові завдання процесу
технічної підготовки, на основі яких здійснювався підбір засобів, методів, форм
організації занять, їх зміст та обсяг тренувальних впливів, а також складався
план проведення тренувальних занять, потім проходила реалізація самої
програми, до якої вносилися корективи на основі результатів оперативного,
поточного та етапного контролю.
Висновки:
Побудовані на основі найбільш важливих характеристик моделі
кінематичної структури технічних прийомів юних і висококваліфікованих
борців виявили значні відмінності в часових, просторово-часових
характеристиках, дозволили визначити недоліки в технічній підготовленості і
технічному вдосконаленні спортсменів, що спонукало визначити загальну
спрямованість тренувальних програм для удосконалення технічної
підготовленості юних борців на етапі попередньої базової підготовки за таким
алгоритмом:
− збір кількісної інформації про кінематичну структуру техніки рухових
дій юних борців;
− створення моделей техніки прийомів борців різної кваліфікації;
− підбір комплексів вправ і організація тренувального процесу у
відповідності з обраним напрямком технічного вдосконалення;
− розробку програм удосконалення технічної підготовки, відмітною
особливістю яких є вплив на окремі елементи технічних дій юних борців;
− контроль окремих характеристик кінематичної структури технічних
прийомів.
Перспективи подальших досліджень спрямовані на визначення
ефективності експериментальних програм технічної підготовки юних борців
вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки та їх корекція за
результатами біомеханічного контролю моделей структури рухових дій.
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АНОТАЦІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ
ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Володимир Гамалій, Станіслав Синіговець
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В статті розглянуті кінематичні моделі базових технічних прийомів у вільній боротьбі.
Визначені середньогрупові відмінності структурних елементів технічної підготовленості
спортсменів різних кваліфікацій, що дозволяє коригувати процесом навчання та вдосконалення
технічним діям юних борців на етапі попередньої базової підготовки.
Ключові слова: моделювання, кінематична структура технічних дій, юні борці, борці
високої кваліфікації.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ.
Владимир Гамалий, Станислав Синиговец
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье рассмотрены кинематические модели базовых технических приемов в вольной
борьбе. Определены среднегрупповые различия структурных элементов технической
подготовленности спортсменов различных квалификаций, что позволяет корректировать
процесс обучения и совершенствования техническим действиям юных борцов на этапе
предварительной базовой подготовки.
Ключевые слова: моделирование, кинематическая структура технических действий,
юные борцы, борцы высокой квалификации.
MODELLING OF TECHNICAL ACTION ON OF FREE STYLE WRESTLERS THE
PRE OF BASIC TRAINING
Vladimir Gamaliy, Stanislaw Sinigovets
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The article deals with the kinematic model of the basic techniques in freestyle wrestling. The
identified differences serednohrupovi structural elements of technical preparedness of athletes of
different qualifications that allows you to adjust the learning process and improve the technical
operations of young fighters in the pre basic training.
Key words: modelling, kinematic structure of technical actions, young wrestlers, wrestlers
qualifications.
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БАЗОВА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СНОУБОРДИСТІВ –
ПОЧАТКІВЦІВ
Надія Грабик, Тетяна Кучер
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Сьогодні в світі і в
Україні, зокрема, спостерігається тенденція до виникнення нових видів спорту.
Їх поява супроводжується недостатнім науково-методичним забезпеченням
щодо підготовки спортсменів різної кваліфікації у різних періодах підготовки.
Спортивні педагоги здійснюють управління підготовкою своїх вихованців,
зазвичай, керуючись власним спортивним досвідом, інтуїцією, за аналогією
системи підготовки в подібних за структурою і змістом змагальної діяльності
видів спорту.
Сноубординг – відносно молодий вид спорту в Україні - знайшов своїх
прихильників серед любителів та професіоналів у багатьох країнах світу. Як
зимовий вид спорту, він характеризується складнокоординаційною структурою
рухів у мінливих умовах і має певні особливості. Змагальна діяльність вимагає
від спортсмена високого рівня володіння спеціалізованими довільними рухами,
які виконуються з високою точністю в умовах дефіциту простору і часу, на тлі
підвищення рівня нервово-емоційного напруження. Змагальна результативність
сноубордистів значною мірою залежить від технічної майстерності, вміння
керувати «сніговою дошкою»[5].
Аналіз результатів змагань упродовж останніх років свідчить, що рівень
підготовки вітчизняних сноубордистів відстає від їхніх суперників на
міжнародній арені. Причиною такої ситуації є низка факторів: недостатньо
науково
обґрунтоване
теоретико-методичне
забезпечення
навчальнотренувального процесу; недостатня кількість кваліфікованих кадрів; відсутність
належної матеріально-технічної бази.
Проблема підготовки кваліфікованих спортсменів порушує широке коло
питань організаційного, методичного, наукового характеру. Вона тісно
пов’язана з питаннями побудови тренувального процесу, плануванням
розподілу різних напрямків підготовки протягом річного циклу; обґрунтуванням
програми, змісту, методів, форм підготовки спортсменів та контролю різних
напрямків підготовленості сноубордистів.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури показав,
що науковці в основному зосередили свою увагу на питаннях виникнення й
розвитку сноубордингу, опису базових елементів техніки катання та окремих
аспектів теоретичних основ підготовки спортсменів у сноубордкросі (Ч. Вейс,
1995; П. Куниць, 1996, 2003; Л. Повольни, 1999; В. Стеценко, 2004; С. Фомін,
2004). Окремі наукові праці присвяченні технічній підготовці сноубордистів [1;
2; 4]. Зокрема, дослідження О.В. Зіньків (2004-2011) розкривають особливості
технічної підготовки кваліфікованих сноубордистів у альпійських дисциплінах.
Домінуюча роль технічної підготовленості у становленні спортивного
результату сноубордистів в альпійських дисциплінах та відсутність науковообгрунтованих даних щодо методики технічної підготовки сноубордистів –
початківців зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження – розробити методику базової технічної підготовки
сноубордистів – початківців та перевірити її ефективність.
Відповідно до мети в роботі поставлено наступні завдання:
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1.
Проаналізувати наявний стан науково-методичного забезпечення
технічної підготовки у альпійських дисциплінах сноубордингу.
2.
Визначити засоби, методи та методичні прийоми базової технічної
підготовки сноубордистів-початківців у альпійських дисциплінах.
Методи та організація дослідження. Для досягнення мети
використовували такі методи дослідження: вивчення літературних джерел;
теоретичний аналіз і синтез; педагогічний експеримент; експертне оцінювання;
педагогічне тестування; методи математичної статистики.
Педагогічний експеримент проводився в ДЮСШ «Екстрім» м. Тернополя.
У дослідженні брали участь 24 дівчини віком 8-9 років груп початкової
підготовки 1-го року навчання. Поділ на контрольну (КГ) та експериментальну
(ЕГ) групи відбувався шляхом випадкового вибору по 12 осіб. Експеримент
тривав з вересня по квітень. Протягом цього періоду було проведено 140
тренувань зі спортсменками обох груп. Жодна із спортсменок не мала
попереднього досвіду катання на лижах чи сноуборді. За показниками
виконання вхідних контрольних нормативів статистично достовірні розбіжності
між вибірками не виявлено (p>0,05). Спортсменки КГ тренувались згідно
рекомендацій навчальної програми з сноубордингу [3], а ЕГ – за авторською
методикою.
Результати дослідження та їх обговорення. До основних технічних дій
сноубордистів у слаломі та слаломі-гіганті відносять:
– техніку стартування, яка складається зі стартової стійки, стартового
виштовхування і стартового розгону;
– техніку виконання поворотів, яка складається із навантаження сноуборда,
розвантаження сноуборда, ротації тулуба і закантовування сноуборда;
– техніку фінішування, яка складається з двох варіантів фінішних стійок –
низької з витягнутими вперед руками та згрупованої [2].
Основними елементами базової технічної підготовленості сноубордистівпочатківців є повороти бек сайд, фронтсайд, закантовування, розвантаження,
навантаження, ведення дуги повороту та виконання повороту з певною
траєкторією [1].
Експериментальна методика технічної підготовки сноубордистівпочатківців розроблена з урахуванням програмних вимог для груп початкової
підготовки ДЮСШ [3]. Навчально-тренувальні заняття тривалістю по 1,5
години проводили чотири рази на тиждень. Зміст педагогічного впливу був
розроблений з урахуванням віку спортсменок, спортивної періодизації,
сезонності сноубордингу, принципів навчання і виховання, закономірностей
спортивного тренування.
Зміст технічної підготовки передбачав опанування базовими технічними
елементами сноубордистів, що ґрунтується на різноманітних рухових уміннях і
навичках володіння сноубордом під час спуску зі схилу, подолання нерівностей
рельєфу схилу та виконання поворотів різного радіусу.
Специфіка сезонності сноубордингу в Україні зумовлює обумовлює
умовний поділ тренувального циклу на період тренувань «без снігу» і «сніговий
період». Тому засоби технічної підготовки також були поділенні на дві групи: у
безсніжний і сніговий період.
У безсніжний період широко використовувалась імітація основних
технічних елементів. Спочатку вправи виконувались на місці, а потім у русі
433

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
(кроком, стрибками, бігом). До таких засобів належали: утримання основної
стійки (о.с.) (передня, задня), високої та низької стійки, о.с. на фронтсайді (ФС)
та бексайді (БС), ФС і БС низька стійка; гвинто-кутове положення; приземлення
в о.с. після поворотів та обертань на різних площинах; виконання окремих фаз
повороту (вхід, ведення, вихід), повороти тулуба з імітацією поворотів ФС і БС;
стартові виштовхування; імітація закритої фінішної стійки; стрибки через лінію
з п’ят на носки в о.с.; стрибки через гімнастичну лаву в о.с. і протилежним
боком о.с.
Частина засобів даної групи виконувались також із застосування
скейтбордингу при подоланні вправ на поверхні різної крутизни та проходженні
слаломної траси.
До засобів технічної підготовки сноубордистів початківців у безсніжний
період були включенні стрибки на батуті без спорядження і в спорядженні з
імітацією (в окремих випадках виконанням) основних технічних елементів
сноубордиста (різновиди стійок, поворотів, положень, приземлень); вправи на
тренажері.
Домінуюча роль у технічній підготовці сноубордистів-початківців
належала засобам підготовки на снігу. Сюди входили вправи спрямовані на
оволодінні навиками збереження основної стійки та рівноваги; засоби для
формуванню навиків виконувати рухи на похилому схилі, які виконувались
спочатку на місці, а потім під час спуску (поперек схилу); засоби для оволодіння
навиками прямого спуску, прямого і бокового зісковзування; вправи для
формування навиків катання поперек схилу (траверсування); повороти
зісковзуванням, повороти до схилу зісковзуванням; різані повороти; стрибкові
вправи на місці та в русі; проходження різних відрізків траси слалому (10-15
воріт).
Для кращого розуміння широти спектру вправ технічної підготовки
розкриємо ширше окремі групи засобів. Для збереження рівноваги виконували:
присідання, нахили тулуба вперед, назад з торканням дошки, снігу,
зісковзування назад з втриманням рівноваги; підстрибування на місці з
виконанням поворотів праворуч-ліворуч. Вправи виконувались на місці та в
русі, в парах та трійках та з допомогою тренера.
Основою
експериментальної
методики
технічної
підготовки
сноубордистів-початківців є максимально різноманітне використання широкого
кола спеціально-підвідних вправ та елементів базової технічної підготовки. Їх
застосування відбувалося шляхом використання таких практичних методів:
виконання вправи в цілому, навчання вправи частинами, підвідних вправ.
Перший із зазначених методів домінував під час виконання відносно простих
вправ. Навчання вправи частинами широко застосовували під час вивчення
складних за структурою вправ. Метод підвідних вправ використовували як
допоміжний спосіб засвоєння технічних елементів. Підвідні вправи добирали
таким чином, щоб вони за своєю структурою відповідали руховій дії загалом,
або окремим її рухам. Застосовуючи підвідні вправи, ураховували успішність
засвоєння рухової дії кожного спортсмена.
У тренувальному процесі сноубордистів-початківців особливе місце
займали ігровий та змагальний методи, які застосовували для засвоєння
технічних навиків упродовж усього формувального експерименту. Зазначені
методи використовували переважно в основній та заключній частинах
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тренувального заняття. Систематичне і раціональне застосування ігрового і
змагального методів позитивно впливало на комплексний розвиток техніки
виконання базових елементів сноубордингу, на всю психомоторну та емоційну
сфери сноубордисток і були додатковим стимулом для покращення власних
технічних навиків.
Рухливі ігри, естафети та вправи змагального характеру проводили в
спортивному залі і в парку, на роликовій дошці та сноуборді. З
сноубордистками ЕГ на одному тренуванні організовували 2-3 естафети або
рухливі гри. Застосовуючи ігровий та змагальний методи, ми враховували:
період підготовки, завдання тренування, рівень фізичної підготовленості та
умови проведення тренувального заняття.
Важливим моментом в методиці технічної підготовки сноубордистівпочатківців стало використання методу паралельного впливу, який передбачав
розвиток технічних можливостей у процесі фізичної підготовки. Метод
паралельного впливу застосовували на етапі вдосконалення технічних навичок.
Для цього використовували: різноманітні технічні елементи сноубодингу з
висуванням додаткових вимог до їх виконання; комбіновані вправи,
різноманітні смуги перешкод, колове тренування, біг по пересіченій місцевості
(слалом між деревами, пеньками, зміна напрямку руху за сигналом), катання на
сноуборді у різних кліматично-погодних умовах та на схилах різної крутизни.
Застосування методів демонстрації (пряма й опосередкована наочність) та
слова (розповідь, опис, пояснення, супровідне пояснення, інструкції і вказівки,
словесні методи оцінки, „самопроговорення”, міміка, жести) допомагало
спортсменам краще зрозуміти зміст і форму вправи, створити уявлення про
правильність їх виконання, темп і ритм, послідовність і своєчасність зусиль,
критично оцінювати свої успіхи, долати труднощі та невдачі.
Ефективність технічної підготовки сноубордистів-початківців ми
підвищили шляхом використання значної кількості методичних прийомів.
Найчастіше застосували: полегшенні та ускладнені умови; елементи новизни;
подразнення вестибулярного аналізатора; різні умови навколишнього
середовища, рельєфу, поверхні, крутизни схилу; додаткові орієнтири-сигнали
(зорових, слухові); використання зменшеної, підвищеної, рухомої чи слизької
опори (поверхні); варіювання параметрів навантаження; зміну напрямку чи
амплітуди рухів; варіювання, пов’язане з використанням ігрового та
змагального методів; використання засобів термінової інформації; самоконтроль
і самоаналіз рухових дій; активне розслаблення м’язів; тренування довільної
уваги; виконання відомих технічних прийомів у незвичних та незнайомих
(ускладнених) умовах (зміна місця проведення занять).
В процесі технічної підготовки використовували метод стандартно
повторювальної вправи, який домінував під час виконання нових, досить
складних у координаційному відношенні рухових дій, якісне виконання яких
можливе лише після певної кількості їх повторень у відносно стандартних
умовах. Метод варіативної (перемінної) вправи був головним методом розвитку
технічних можливостей та реалізовувався у двох основних варіантах: метод
суворо регламентованої вправи і не суворо регламентованої вправи. Перший
впроваджувався у тренувальний процес через застосування методичних
прийомів суворо заданого варіювання окремих характеристик чи всієї форми
рухової дії. Такі методичні прийоми передбачали зміну: напрямку та амплітуди
435

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
руху; силових компонентів; швидкості, темпу, ритму рухів; вихідних і кінцевих
положень; способу виконання дії; ускладнення звичних дій додатковими
рухами; комбінування рухових дій; дзеркальне виконання вправ; використання
різних сигнальних подразників; виконання вправ: після подразнення
вестибулярного аналізатора; на фоні втоми; з обмеженням зорового контролю.
Методи не суворо регламентованого варіювання містили прийоми, які
передбачали варіювання, пов’язане: з використанням незвичних умов
зовнішнього середовища; незвичних приладів, спорядження; з використанням
ігрового і змагального методів.
Для оцінки ефективності авторської методики базової технічної підготовки
сноубордистів-початківців ми звернулися до групи тренерів, які методом
експертного оцінювання визначали рівень виконання базових елементів техніки
за 5- бальною шкалою згідно критеріїв запропонованих у навчальній програмі зі
сноубордингу [3]. Значення коефіцієнту конкордації (0,803÷0,851) та
коефіцієнту кореляції (0,712÷0,831) вказують на прийнятний рівень
узгодженості думок експертів.
Таблиця 1.
Показники елементів базової техніки сноубордисток - початківців в
кінці педагогічного експерименту

x ±m

V,%

КГ(n=12)
ЕГ(n=12)
КГ(n=12)
ЕГ(n=12)
КГ(n=12)
ЕГ(n=12)
КГ(n=12)
ЕГ(n=12)
КГ(n=12)

3,2±0,1
4,2±0,09
3,48±0,1
4,5±0,08
3,2±0,09
4,0±0,06
3,3±0,1
4,0±0,08
3,3±0,09

10,3
7,5
9,5
5,6
8,9
5,3
9,9
6,2
9,3

ЕГ(n=12)

4,2±0,1

8,3

Фази ведення дуги
повороту

КГ(n=12)

3,28±0,11

11,0

ЕГ(n=12)

4,15±0,13

10,53

Техніка проходження
траси

КГ(n=12)

3,36±0,09

8,9

Змагання, місце

ЕГ(n=12)
КГ(n=12)

4,16±0,1
16,3±1,9

7,9
39,1

ЕГ(n=12)

8,8±1,8

Елементи техніки, бал

1

Поворот бексайд

2

Поворот фронтсайд

3

Закантовування

4

Навантаження сноуборда

5

Розвантаження сноуборда

6
7
8

66,1

t

Рівень
достовірн
ості

6,8
7,9
7,0
5,6
6,1

р<0,001

групи

№

5,2
6,0
2,9

р<0,01

Примітка: t граничне=2,07 при p<0,05;t граничне=2,82 при p<0,01;t
граничне=3,79 при p<0,001.

Показники
елементів
базової
технічної
підготовленості
після
формувального експерименту представленні у таблиці 1.
Згідно отриманих даних рівень технічної підготовленості сноубордисток
ЕГ є вищий, ніж у представниць КГ за усіма оцінюваними показниками
(р<0,001). Техніка виконання поворотів БС, ФС; закантовування, навантаження,
розвантаження сноуборду; фази ведення дуги повороту та техніка проходження
траси слалому загалом у ЕГ відповідає рівню вище середнього і
середньостатистичний бал знаходиться в межах 4,0÷4,5. В КГ виявлені нижчі
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показники оцінки цих елементів (3,2÷3,48 бала), відповідають середньому
рівню.
Рівень технічної підготовленості значною мірою визначає спортивний
результат у сноубордингу [1; 3]. Для визначення впливу експерименту на
спортивний результат сноубордисток ми аналізували результати їхніх виступів
на контрольних змаганнях. Отримані дані свідчать, що середньостатистичний
показник місць, які посіли сноубордистки ЕК становить 8,8±1,8 , а у КГ
16,3±1,9, така різниця становила понад п’ятдесят відсотків (p<0,01).
Висновки. Отримані дані дозволяють стверджувати, що розроблена
методика технічної підготовки сноубордистів-початківців є ефективною і може
бути рекомендована для впровадження в тренувальний процес.
1.

2.

3.

4.

5.
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БАЗОВА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СНОУБОРДИСТІВ – ПОЧАТКІВЦІВ
Надія Грабик, Тетяна Кучер
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
У статті запропонована методика базової технічної підготовки сноубордистів –
початківців. Розроблені засоби, методи та методичні прийоми технічної підготовки, визначено
особливості їх застосування. Експериментальним шляхом доведена ефективність авторської
методики. Ключові слова: базова технічна підготовка, сноубордисти – початківці, методика,
засоби, методи, методичні прийоми.
Ключові слова: сновбордисти-початківці, технічна підготовка, методичні прийоми
безсніжний і сніговий період.
БАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НАЧИНАЮЩИХ
СНОУБОРДИСТОВ
Надежда Грабык, Татьяна Кучер
Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка.
В статье предложенная методика базовой технической подготовки начинающих
сноубордистов. Разработаны средства, методы и методические приёмы технической
подготовки, определены особенности их использования. Экспериментальным путем
доказанная эффективность авторской методики.
Ключевые слова: базовая техническая подготовка, начинающие сноубордисты,
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BASIC TECHNICAL PREPARATION OF SNOWBOARDS – BEGINNERS
Nadiya Hrabyk, Tatyana Kucher
Ternopil National Pedagogical University.
Basic technical preparation of snowboard - beginners methodology of offed in the article.
Facilities, methods and methodical receptions of technical preparation were worked out; the
peculiarities of their using are determined. Author’s methodology effectiveness is proved by an
experimental way.
Key words: basic technical preparation, snowboard - beginners, methodology, facilities,
methods, methodical receptions.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВИДІВ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМІ
Олена Дем’янчук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Постановка проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Мета спортивного тренування - реалізувати можливості
оптимального фізичного розвитку спортсмена, всебічного вдосконалення
фізичних якостей і пов'язаних з ними здібностей в єдності з вихованням
духовних і морально-вольових якостей [7].
Туризм не олімпійський вид спорту настільки різноманітний за формою
своєї організації, що єдину систему підготовки для всіх його видів розробити
неможливо. Підготовка у гірському, водному, спелео-, лижному і вело-туризмі
значно відрізняється одна від іншої, але всі спортсмени, які займаються цими
видами, вважаються представниками одного виду спорту – «спортивного
туризму». Однак, не дивлячись на всю різноманітність форм підготовки в
туризмі, існують єдині основи побудови спортивного тренування [1].
У спортивному туризмі мотивація занять різноманітна і залежить від
особистості, але найчастіше це: фізичне вдосконалення, досягнення високих
спортивних результатів, пізнання навколишнього середовища і самого себе.
Результатом занять спортивним туризмом можна вважати фізичний і духовний
розвиток людини; естетичне та морально-вольове виховання; пізнання історії та
сучасності; розвиток та підвищення рівня знань, умінь, навичок подолання
природних перешкод (Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В., 2009).
Спортивна складова передбачає заняття туризмом з метою вдосконалення
загальної фізичної підготовки, покращення спеціальної технічної і методичної
підготовки, практичне застосування знань і навичок з тактики і техніки туризму.
Спортивний туризм потребує різноманітної підготовки. Насамперед, це
туристична підготовка, тобто процес формування системи знань, вмінь і
навичок, необхідних для занять даним видом спорту (Дугаренко І.А.,2007).
Підготовка туристів має інтервальний характер і включає такі види:
теоретична підготовка – забезпечує формування системи спеціальних знань,
вмінь та навичок; фізична підготовка – спрямована на підвищення
функціональних можливостей всіх систем організму та розвиток фізичних
якостей (сила, швидкість, витривалість, координація та гнучкість); технічна
підготовка – забезпечує оволодіння найбільш раціональними способами
виконання технічних дій та прийомів; тактична підготовка – характеризує
здатність ведення спортивної боротьби і досягнення поставленої мети;
психологічна підготовка – характеризує здатність долати труднощі в ході
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тренувальної, змагальної діяльності, регулювати власний психічний стан,
проявляти морально-вольові якості [4; 5; 7].
Слід відмітити, що усі види спортивної підготовки в ході тренувальної
діяльності здійснюються комплексно в тісній взаємодії.
Мета та завдання дослідження - проаналізувати особливості видів
підготовки спортсменів у спортивному туризмі.
Методи дослідження – аналіз літературних джерел з проблеми, яку ми
вивчаємо.
Результати досліджень та обговорення. Система спортивної
підготовки туристів – це сукупність різноманітних процесів, видів діяльності,
різних видів підготовки, які взаємодіють і взаємообумовлені.
Техніка туризму - багатогранне поняття. У найпростішому визначенні - це
сукупність технічних прийомів і засобів, використовуваних для ефективного
вирішення туристських завдань [2; 3]. По відношенню до спортивного туризму
характерними завданнями, крім перерахованих вище, є: подолання
класифікованих ділянок маршруту різної категорії складності (в тому числі
організація страховки), ефективне життєзабезпечення спортсменів у різних
умовах зовнішнього середовища. Рішення даних завдань власне і вимагає від
учасників туристських заходів володіння певним обсягом туристської техніки.
Рівень володіння різноманітною туристської технікою, серед інших якостей,
свідчить про рівень професіоналізму спортсменів у спортивному туризмі.
Що ми розуміємо під визначенням «тактика туризму»? У спорті тактику
визначають, як мистецтво ведення спортивної боротьби, сукупність форм і
способів з метою досягнення найвищого результату, перемоги. До тактики слід
віднести і складання плану виступу у змаганнях. Для цього необхідно врахувати
можливості спортсмена, особливості його суперників, конкретні умови
проведення змагань, розрахувати, які засоби і методи ведення боротьби
найбільш повніше розкриють можливості спортсмена [2; 5].
За аналогією в туризмі тактику так само можна визначити як мистецтво
проведення спортивних походів і змагань. Однак ми дамо більш інформативне
визначення тактики туризму. У туризмі під визначенням «тактика» будемо
розуміти вибір оптимальних технічних засобів, способів їх використання і дій
для ефективного і безпечного досягнення поставлених цілей і вирішення
необхідних завдань (Аркін Я., Захаров П., 1980). Як (яким чином) з
найменшими матеріальними, фізичними, психічними витратами досягти мети
походу, подолати маршрут або виконати завдання змагань? Це і є основне
питання туристської тактики, рішення якого передбачає вирішення цілого ряду
окремих тактичних завдань [2].
Як прийнято класифікувати тактику туризму? Часто в спеціальній
літературі поняття тактики нерозривно пов'язують з поняттям туристської
техніки (Аппенянский А.І., Байковский Ю.В) і ведуть мову про рішення
техніко-тактичних завдань. Дійсно туристська тактика часто втілюється у
вигляді вибору відповідних технічних прийомів і технічних засобів з числа тих,
якими володіють спортсмени для вирішення конкретної ситуаційної задачі.
Відповідно, чим більше освоєних технічних прийомів і засобів, тим більший
простір для тактичних рішень. І навпаки, якщо турист володіє одним єдиним
прийомом для вирішення даної задачі, говорити про яку-небудь тактику не
доводиться. Однак розуміння тактики, як вибору оптимальної техніки для
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вирішення конкретних завдань і відповідна її класифікація є надто вузьким і не
передає дійсного значення тактики в туризмі. Насправді поняття «тактика» слід
застосовувати до всіх аспектів організації та проведення походів і змагань.
Фізична підготовка – найважливіша частина процесу тренування
спортсмена. Поділяється вона на загальну і спеціальну.
Загальна фізична підготовка, дуже корисна для зміцнення здоров’я,
зумовлює гармонійний розвиток усіх органів і систем людського організму,
підвищення їх функціональних можливостей – збільшення сили, швидкості,
витривалості, спритності і т.д. [6].У процесі тренувань на загальну фізичну
підготовку розвивають необхідні для заняття активним туризмом фізичні якості:
загальну витривалість, силу, гнучкість тіла, швидкість рухів, спритність. При
цьому розвиток загальної витривалості має в туризмі першорядне значення.
Загальна фізична підготовка є основою спеціальної фізичної підготовки.
Спеціальна фізична підготовка забезпечує розвиток фізичних якостей і
формування рухових умінь та навичок, які необхідні для певного виду спорту,
для певних видів змагань.
Співвідношення засобів і методів загальної і спеціальної фізичної
підготовки залежить від індивідуальних особливостей спортсмена, його
спортивного стажу, періоду тренувань і завдань на даному етапі підготовки [7].
Психологічна підготовка включає в себе формування знань з основ
психології спортсмена і вихованню особистісних психічних якостей (виховання
сміливості, цілеспрямованості, рішучості, терпіння і витримки, душевної
чуйності та колективізму).
Психологічна підготовка визначає здатність туриста долати труднощі, що
виникають в ході тренувальної і змагальної діяльності. Великого значення в
психологічній підготовці набувають вміння регулювати власний психічний стан
і зберігати психічну стійкість до несприятливих умов. Необхідно виховувати
здатність швидко приймати правильні рішення в складних умовах, формувати
сприятливу психологічну атмосферу в колективі, що в значній мірі, залежить від
керівника групи. Важливі його особистістні якості, вміння спілкуватись з
людьми, управляти формуванням соціально-психологічному клімату [8]. Тільки
дружній і згуртований колектив здатний пройти складний маршрут і подолати
всі перешкоди.
Теоретична підготовка відіграє значну роль в загальній системі підготовки
спортсмена і спрямована на формування системи спеціальних знань, вмінь та
навичок по підготовці, організації і проведенню туристських спортивних
походів і змагань [1; 3]. Різноманітне коло знань, якими володіє турист, сприяє
розвитку його загальної ерудиції, інтелекту, що впливає на формування
інтересу, позитивної мотивації, свідомого ставлення до занять туризмом.
Теоретичну підготовку слід розглядати у тісному взаємозв’язку з
практичною, методичною та іншими видами підготовки. Великого значення
набуває практичний досвід, який збагачує новими знаннями і, таким чином,
покращує теоретичну підготовленість спортсменів [5]. Тренер повинен чітко
усвідомлювати закономірності теорії і методики фізичного виховання,
спортивної підготовки, знати принципи і форми побудови тренувального
процесу.
Висновки. Сучасний спорт як в організаційному плані, так і за складність
підготовки спортсменів є безумовно високопрофесійною діяльністю з боку
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тренерського складу, так із боку самих спортсменів. Кінцева мета величезної
тренувальної роботи – успішний виступ у змаганнях – в наш час усе рідше
досягається взаємодією лише тренера й спортсмена. Вона потребує всебічного
забезпечення усіх видів підготовки спортсмена. Навіть у представників одного й
того ж виду спорту підготовка дуже відрізняється. Тренувальний процес
залежить від кваліфікації спортсмена, його психофізіологічних даних,
особливостей спеціалізації.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
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АНОТАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВИДІВ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМІ
Олена Дем’янчук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
У статті здійснено аналіз та застосовано метод узагальнення науково-дослідної та
науково-методичної літератури, висвітлено погляди фахівців на основи теорії тренувань та
побудову процесу підготовки спортсменів, які займаються спортивним туризмом. Завданням
нашого дослідження було проаналізувати особливості видів підготовки спортсменів.
Накопичені знання, правильно організована та впроваджена методика підготовки спортсменів
дозволять підвищити ефективність тренувального процесу, покращити результати виступів у
змаганнях.
Ключові слова: спортивний туризм, тренування, види підготовки.
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНОМ
ТУРИЗМЕ
Елена Демьянчук
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский
В статье осуществлен анализ и применен метод обобщения научно-исследовательской и
научно-методической литературы, освещены взгляды специалистов на основы теории
тренировок и построение процесса подготовки спортсменов, которые занимаются спортивным
туризмом. Заданием нашего исследования было проанализировать особенности видов
подготовки спортсменов. Накопленные знания, правильно организованная и внедренная
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методика подготовки спортсменов позволят повысить эффективность тренировочного
процесса, улучшить результаты выступления в соревнованиях.
Ключевые слова: спортивный туризм, тренировка, виды подготовки.
GENERAL PRINCIPLES OF TYPES OF TRAINING ATHLETES IN SPORTS
TOURISM
Elena Demyanchuk
Eastern European National University Ukrainian
The article deals with the analysis and application for a method of the generalization of
research and methodological literature, and with the treatment of experts’ views, concerning the
theory of training and building the process of preparing athletes, engaged in sports tourism. The
objective of our investigation was to analyze the peculiarities of types of training athletes. The
accumulation of knowledge, properly organized and implemented methods of the preparation of
athletes will increase the efficiency of the training process and improve performance results during
competitions.
Key words: sports tourism, training, types of training.

АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ТІЛА СПОРТСМЕНІВ ЯК
ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Тетяна Дідик, Наталія Шельчук, Качан В.В.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Національний університет водного господарства та
природокористування
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Постановка проблеми. Вивчення складу тіла спортсменів дозволяє більш
повно охарактеризувати і оцінити режим діяльності, а також динаміку
відновних процесів, особливо в тих видах спорту, де є вагові категорії. Знання
змін складу тіла, що характеризують спрямованість та інтенсивність
окислювально - відновних процесів, може сприяти обґрунтуванню підбору
відповідних засобів і величини навантаження, доступних для осіб різних вікових
і статевих груп.
Велике значення для характеристики статури спортсменів має кількісна
оцінка досліджуваних ознак. Такою оцінкою може бути склад тіла людини, під
яким розуміється кількісне співвідношення метаболічно активних і
малоактивних тканин. До метаболічно активних тканин відносять м’язи, кістки,
внутрішні органи, нервова система, а до малоактивних - підшкірні і внутрішні
жирові відкладення.
Існує думка, що використання індексу маси тіла з метою вивчення складу
тіла спортсменів вважається не коректним у зв'язку з неточним визначенням
реального вмісту жиру і м'язової маси у даної категорії людей. Є дані
досліджень, що підтверджують неточність моделей, заснованих на визначенні
товщини шкірних складок в композиційному складі тіла (показників відносної
жирової маси, абсолютної маси жиру, безжирової маси тіла) у спортсменів [4].
На сьогоднішній день одним із доступних методів у спортивній практиці є
визначення складу тіла за допомогою приладу TANITA BC-601 Цей метод є
найбільш простим, швидким і недорогим щодо інших методів визначення
складу тіла людини. Він може бути корисний для досліджень у спортивній
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практичній діяльності, у спортивній медицині для оцінки жирової маси тіла
людей з різними рівнями фізичної активності [1].
Таким чином, не дивлячись на значний прогрес у впровадженні нових
методів і технологій, вивчення складу тіла людини на сучасному етапі
залишається актуальною проблемою спортивної практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення складу тіла людини
має важливе значення в спорті і використовується тренерами та спортивними
лікарями для оптимізації тренувального режиму в процесі підготовки до змагань
[2,3]. Сучасні підходи дають можливість вивчення складу тіла на всіх рівнях
організації біологічної системи: елементному, молекулярному, клітинному і на
рівні цілісного організму.
В даний час існують різні методи визначення складу тіла спортсмена.
Аналіз літературних джерел показав, що на сучасному етапі існує велика
кількість робіт, які підтверджують зміни складу тіла людини залежно від виду
спорту, періоду спортивної підготовки, віку, статі, фізичної активності
спортсменів [4,5]. Відомо про безпосередній зв'язок показників складу тіла зі
станом фізичної працездатності людини, тісної кореляції з біохімічними та
функціональними показниками [2]. Питання вивчення складу тіла спортсменів
на сьогоднішній день є актуальним.
Мета роботи – оптимізація навчально-тренувального процесу з силових
видів спорту з урахуванням показників складу тіла спортсменів.
Методи і організація дослідження.
В процесі дослідження нами було використано теоретичний аналіз і
узагальнення даних літературних джерел, методи спортивної морфології,
методи математичної статистики.
Дослідження проводилось на базі Вінницького державного педагогічного
університету імені М.Коцюбинського впродовж 2013-14 навчального року.
У дослідженні брали участь студенти інституту фізичного виховання і
спорту ВДПУ ім. М. Коцюбинського, студенти ВНМУ ім. М.І. Пирогова і
студенти
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування. Для проведення порівняльного аналізу було сформовано
3 досліджувані групи: студенти, які спеціалізуються в циклічних видах спорту
(легка атлетика, плавання, веслування), в ігрових видах спорту (волейбол,
баскетбол, футбол) та силових видах спорту (пауерліфтинг і важка атлетика).
Спортсменів, що спеціалізуються в силових видах спорту, було розподілено на 3
групи відповідно до вагових категорій – малі, середні і важкі вагові категорії.
Результати дослідження та їх обговорення. У спортивній практиці для
моніторингу фізичного стану і тренувального режиму спортсменів широко
використовується метод вивчення співвідношення тканинних компонентів тіла.
Баланс тканинних компонентів тіла спортсменів напряму пов’язаний з проявом
різноманітних фізичних якостей та розвитком функціональних систем
організму, що безпосередньо відображається на спортивному результаті.
Для визначення складу тіла за допомогою приладу TANITA BC-601
досліджувались наступні показники: вміст жирового компоненту, вміст
м’язового компоненту; вміст вісцерального жиру та індекс маси тіла (табл. 1).
При визначені складу тіла спортсменів першочергове значення в спорті має
визначення жирової маси, яка виконує функцію метаболічно активного органу,
її достатній рівень відіграє суттєву роль в підтримці загального здоров’я.
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Таблиця 1.
Морфологічні показники студентів різних спортивних спеціалізацій
№
пп
1
2
3
4

Морфологічні показники
Вміст жирового
компоненту, %
Вміст м’язового
компоненту, %
Вміст вісцерального
жиру, %
Індекс маси тіла, кг∙м-²

Група 1
n=12
х ±S

Група 2
n=13
х ±S

Група 3
n=21
х ±S

15,51±1,18

14,27±1,34

15,96±1,87

51,87±2,39

49,92±2,08

54,14±2,36

2,68±0,86

2,23±0,74

3,06±0,94

24,32±2,34

24,84±2,12

25,57±1,76

Чисельними дослідженнями встановлено провідну роль жирового
компоненту маси тіла в енергетичному забезпеченні рухової активності людини.
Цей показник є інформативним в оцінці морфофункціональних можливостей
організму. Характер жирових відкладень має суттєвий взаємозв’язок з
адаптацією до різних умов зовнішнього середовища з показниками фізичної
працездатності і зі спортивною діяльністю (спеціалізація, кваліфікація і стану
тренованості спортсмена) [2]
Так, в процесі нашого дослідження ми встановили, що середній показник
частки жирового компоненту тіла спортсменів 1 групи становить 15,51±1,18%,
у спортсменів 2 групи цей показник становить 14,27±1,34%, у спортсменів 3
групи - 15,96±1,87%. Аналізуючи дані показники і порівнюючи їх з наявними
науковими даними [1,3,5], ми встановили, що рівень вмісту жирового
компоненту спортсменів всіх трьох груп відповідає рівню «добра фізична
форма». Порівнюючи показники спортсменів трьох груп між собою, ми
встановили, що не існує статистично достовірної різниці між середніми
груповими показниками (р > 0,05).
Визначаючи вміст м’язового компоненту в організмі спортсменів різних
спортивних спеціалізацій, ми виходили з того, що даний параметр показує
частку м’язової маси в організмі і включає в себе скелетні м’язи, гладкі м’язи
(серцеві і м’язи травлення), а також воду, яка міститься у м’язах. Якщо м’язова
маса збільшується, то збільшується і споживання енергії, що сприяє зменшенню
зайвого жиру в організмі.
У деяких видах спорту м’язову масу можна розглядати як фактор, що
несприятливо впливає на результативність спортсмена. Наприклад, надмірний
розвиток м’язової маси тулуба і верхніх кінцівок ускладнює досягнення високих
показників легкоатлетів, що спеціалізуються у бігових і стрибкових видах. У
легкоатлетів, що спеціалізуються в метаннях, а також у борців, боксерів і
важкоатлетів важких вагових категорій збільшення м’язової маси, навпаки,
підвищує силові можливості [4].
Так, аналізуючи отримані показники вмісту м’язового компоненту ми
встановили, що у спортсменів 1 групи середній показник становить
51,87±2,39%, у спортсменів 2 групи даний показник становить 49,92±2,08%, у
спортсменів 3 групи цей показник є найвищим - 49,92±2,08% (рис. 1.).
Вміст вісцерального жиру – показник, що характеризує кількість
вісцерального (внутрішнього) жиру в організмі. Вісцеральний жир – це жир, що
оточує життєво важливі органи в черевній порожнині. У нашому дослідженні
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використання приладу TANITA дозволило встановити рівень вмісту
вісцерального жиру в організмі спортсменів різної спортивної спеціалізації. За
градацією оціночної шкали показники вісцерального жиру в діапазоні від 1 до
12 свідчить про здоровий рівень вісцерального жиру.
Так у спортсменів 1 групи спеціалізацій циклічних видів спорту середній
показник вмісту вісцерального жиру становить 2,68±0,86%, у спортсменів
другої групи (спеціалізація ігрові види спорту) цей показник становить
2,23±0,74%, у представників 3 досліджуваної групи (спеціалізація силові види
спорту) даний показник є найвищий серед досліджуваних груп і становить
3,06±0,94% (рис. 1.).
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Рис. 1. Показники складу тіла спортсменів різної спортивної спеціалізації
Примітка: 1 – жировий компонент
2 - м’язовий компонент
3 – компонент вісцерального жиру
При вивченні показника індексу маси тіла, що дозволяє оцінити ступінь
відповідності маси спортсмена та його росту і встановити рівень відповідності
даного показника за оціночною шкалою ми встановили, що у спортсменів 1
групи індекс маси тіла становить 24,84±2,34 кг∙м-², у спортсменів 2 групи
індекс маси тіла становить 24,12±2,12 кг∙м-², а у спортсменів 3 групи даний
показник становить 25,57±1,76 кг∙м-² .
Якщо розглядати дані показники у відповідності до рекомендацій
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо інтерпретації показників
ІМТ , то показники спортсменів 1 і 2 групи відповідають нормі, а показники
спортсменів 3 групи (силові види спорту) за даною інтерпретацією відносяться
до групи надлишкової маси тіла. Але даний показник стосується професійних
спортсменів, тому високий показник індексу в даному випадку пояснюється
розвиненою мускулатурою.
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При вивченні розподілу жирової маси тіла по сегментам тіла спортсменів,
що займаються силовими видами спорту ми розподілили спортсменів на 3
групи: легкі вагові категорії, середні вагові категорії і важкі вагові категорії
(табл. 2)
Аналізуючи отримані результати ми встановили, що найбільша частка
жирового компоненту припадає на нижні кінцівки як у спортсменів легких, так і
важких вагових категорій. Такий розподіл жирової маси по сегментам тіла
пов’язаний з професійною діяльністю спортсменів в силових видах спорту.
Таблиця 2
Розподіл жирового компоненту тіла спортсменів різних вагових
категорій, що займаються силовими видами спорту
Жировий компонент (%)

Вагові
категорії

1 група
(легкі)
n=7
2 група
(середні)
n=8
3 група
(важкі)
n=6

Верхні кінцівки

Нижні кінцівки

Тулуб

х

S

х

S

х

S

13,28

0,82

15,44

1,22

12,4

0,84

13,67

0,91

18,25

0,96

13,68

0,72

14,39

0,79

24,56

1,47

15,73

0,79

Удосконалення технологій і методів визначення складу тіла спортсменів з
урахуванням вимог спортивної діяльності дозволить значно підвищити
ефективність навчально-тренувального процесу в обраному виді спорту.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з організацією моніторингу
компонентів складу тіла кваліфікованих спортсменів, які займаються силовими
видами спорту та проведенням порівняльної характеристики відносно окремих
силових видів спорту як пауерліфтинг, бодібілдинг та важка атлетика.
Висновки.
1.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити, що у
спорті широко використовується моніторинг складу тіла спортсменів з метою
оптимізації тренувального режиму, підвищення спортивної продуктивності і
підтримки оптимального фізичного стану.
2.
У процесі дослідження були визначені показники вмісту жирового
компоненту, м’язового компоненту, вісцерального жиру та індексу маси тіла,
що дозволило оцінити рівень даних показників спортсменів різної спортивної
спеціалізації за оціночною шкалою .
3.
Результати дослідження дозволили встановити взаємозв’язок
показників жирового компоненту за сегментами тіла спортсменів, що
спеціалізуються в силових видах спорту з професійною спортивною діяльністю.
4.
Результати
нашого
дослідження
дають
можливість
використовувати методику оцінювання складу тіла спортсменів з урахуванням
індивідуальних особливостей, що сприятиме оптимізації навчальнотренувального процесу.
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АНОТАЦІЇ

АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СКЛАДУ ТІЛА СПОРТСМЕНІВ ЯК ФАКТОР
ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Тетяна Дідик, Наталія Шельчук, Качан В.В.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Національний університет водного господарства та природокористування
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
У статті представлено аналіз показників складу тіла спортсменів різної спортивної
спеціалізації. Встановлено взаємозв’язок показників жирового компоненту за сегментами тіла
спортсменів, що спеціалізуються в силових видах спорту з професійною спортивною
діяльністю.
Ключові слова: спортсмен, спортивна спеціалізація, силові види спорту, склад тіла,
жировий компонент, м’язовий компонент, методика оцінювання.
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ КАК ФАКТОР
ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Татьяна Дидык, Наталья Шельчук, Качан В.В.
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Национальный университет водного хозяйства и природопользования
Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова
В статье представлен анализ показателей состава тела спортсменов разных спортивных
специализаций. Установлена взаимосвязь показателей жирового компонента по сегментам тела
спортсменов, специализирующихся в силовых видах спорта с профессиональной спортивной
деятельностью.
Ключевые слова: спортсмен, спортивная специализация, силовые виды спорта, состав
тела, жировой компонент, мышечный компонент, методика оценки.
ASPECTS OF BODY COMPOSITION ATHLETES AS A FACTOR OPTIMIZATION
TRAINING PROCESS
Didyk Tatiana, Natalia Shelchuk, V. Kachan
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
National University of Water Management and Nature
Vinnitsa National Medical University. MI Pirogov
The analysis of indexes of composition of body of sportsmen of different sporting
specializations is presented in the article. Intercommunication of indexes of fatty component is set on
the segments of body of sportsmen, specialized in the power types of sport with professional sporting
activity
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ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ В ТРЕННУВАННІ ЮНИХ
ФУТБОЛІСТІВ
Ігорь Жосан, Евгений Стрикаленко, Олег Шалар
Херсонський державний університет
Постановка проблеми. В спеціальній літературі широко висвітлюються
питання теорії і практики спортивного тренування футболістів різного рівня
спортивної майстерності. Проте в значно меншій мірі розкриті аспекти
використанням допоміжного обладнання, тренажерів та технічних пристроїв в
підготовці футболістів [1, 2, 3, 5].
Це підкреслює і президент Федерації футболу України, який зазначає, що в
наш час практично відсутня необхідна учбова література, що значно ускладнює
роботу по підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі спорту, тренерів,
викладачів, яку в нашій державі доручено здійснювати університетам,
інститутам фізичної культури та факультетам фізичного виховання педагогічних
вузів [4].
Незважаючи на значні успіхи теорії та методиці футболу, в наш час ще
далеко не вичерпані усі можливі резерви підготовки футболістів. Проте в цій
галузі, на жаль, все ще залишається низка невирішених проблем. До них можна
віднести такі проблеми, як розробка та моделювання раціональних варіантів
техніки але найважливішою у підвищенні якості навчально-тренувального
процесу в цій сфері є проблема удосконалення технічної підготовленості
футболістів.
На думку А.І. Дубенчука, А.М. Зеленцова, В.В. Соломонко на відміну від
закордонних спеціалістів більшість вітчизняних викладачів, тренерів і
спортсменів практично не використовують в тренувальному процесі допоміжне
обладнання та тренажерні пристрої. Серед основних причин такого положення
справ в спортивній практиці виділяють низку факторів серед яких головними є
відсутність самих тренажерів, достатнього детального опису цих конструкцій та
методики їх використання [6].
Вирішення проблем організації навчально-тренувального процесу потребує
від спеціалістів застосування найбільш досконалих форм, методів та засобів
тренування. Значні перспективи у підвищенні ефективності тренувального
процесу відкриває використання на заняттях допоміжного обладнання для
розвитку фізичних якостей та технічної підготовленості футболістів. Саме тому
дослідження даної теми безумовно є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід роботи провідних
футбольних шкіл в світі доводить, що на сучасному етапі в підготовці
футболістів впевнено використовується значна кількість різноманітного
допоміжного обладнання, тренажерів та технічних засобів. Їх систематичне
використання не тільки прискорює процес навчання, але й робить його більш
різноманітним та більш цікавим як для дітей та підлітків, так і для
кваліфікованих футболістів. На думку провідних тренерів з футболу тренажери
забезпечують виконання цілої низки завдань:
- розвиток спеціальних фізичних якостей;
448

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
- засвоєння правильної техніки;
- вдосконалення тактичного мислення;
- контроль якості виконання спеціальних гральних прийомів та ін.
Аналіз наукових та науково-методичних джерел, програм для дитячоюнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву стосовно
використання допоміжного обладнання вказує на те, що серед значної кількості
різноманітних засобів найбільш ефективно використовуються наступні:
переносні стояки; переносна стінка; переносні ворота; низькі ворота; малі
ворота (виготовлені із металевих труб, кінці яких встромляються в землю.
Розмір воріт – 1,0 х 1,5 м, або 1,0 х 2,0. Таких воріт потрібно мати до 10 штук);
стояки для підвішування м’ячів; переносні бар’єри; тренажер «Снайпер;:
«Діставала» (пристрій для відпрацьовування техніки удару у стрибку ногою,
розвитку та контролю стрибучості); катапульта для викидання м’ячів та ін. [1, 4,
6]
Гарна
матеріально-технічна
база
дає
можливість
тренерам
індивідуалізувати тренувальний процес, підвищити його інтенсивність,
прискорювати розвиток різних якостей гравців і за допомогою спеціального
обладнання об'єктивно оцінювати рівень спортивної підготовленості.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано відповідно плану науково дослідної роботи, кафедри олімпійського та
професійного спорту
ХДУ, за темою 0109U002277 «Провідні тенденції
підготовки фахівців в галузі освіти в контексті Болонського процесу».
Мета дослідження полягає у визначенні впливу використання
допоміжного обладнання на процес технічної підготовки юних футболістів.
Методи та організація дослідження. Була використана значна кількість
загальноприйнятих методів:
- аналіз та узагальнення науково-методичної літератури з питань
особливостей підготовки футболістів та використання тренажерів при
тренувальних заняттях;
- педагогічний експеримент;
- педагогічне тестування рівня технічної підготовленості футболістів;
- методики вдосконалення техніки виконання ударів по м’ячу в футболі з
використанням спеціальних тренажерів та допоміжного обладнання;
- математичної статистики.
Загальна тривалість проведеного дослідження склала 8 місяців з вересня
2012 року по квітень 2013 року.
Експериментальною базою дослідження була обрана спортивна дитячоюнацька школа олімпійського резерву «Кристал» м. Херсону
Аналізуючи контингент дослідження зазначимо, що всі діти, як в
контрольній так і в експериментальній групах характеризуються нормальним
станом здоров’я, займаються футболом по п’ять років і входять до складу
учбово-тренувальних груп першого року навчання. Вік юних футболістів
становив 12 13 років.
Кількісний склад контрольної та експериментальної групи становив 20
футболістів в кожній. Тренувальні заняття в обох групах відбувалось 5 разів на
тиждень, що відповідає вимогам роботи учбово-тренувальних груп.
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Результати дослідження. Перед початком тренувального процесу ми
дослідили рівень технічної підготовленості, а саме техніку виконання ударів по
воротам, як на відстань так і на точність влучання.
Дослідження техніки та якості ударів по м’ячу спрямованих на дальність
польоту відбувалось за допомогою використання трьох тестів.
Аналізуючи результати першого тестування встановлено, що показник
тесту «Удари по м’ячу на дальність» в контрольній групі значно більший і в
середньому становить Х ± S = 21,7 2,417 метри, а в експериментальній ─ Х ± S
= 18,1 2,435 метри. Абсолютна різниця між середніми значеннями склала 3,6
метри. Проте дане розходження за критерієм Стьюдента виявилось не
достовірним (t = 0,782 при р 0,05).
Тривалість виконання тесту «Удари дев’ятьма м’ячами» також більша у
футболістів з експериментальної групи. Х ± S = 188 ± 7,426 секунди проти Х ± S
= 194 ± 10,401 секунди в контрольній групі відповідно. Однак різниця між
середніми значеннями невелика, тому розходження виявилось не достовірним (t
= 0,248 при р 0,05).
Подібна ситуація спостерігалась під час порівнянні результатів наступного
тесту. З урахування штрафних секунд час виконання тесту «Удари семи м’ячами
з лінії штрафного майданчику» в контрольній групі склав Х ± S = 292 ± 17,491
секунди, а в експериментальній – Х ± S = 294 ± 24,378 секунди, що відповідно
виявилось не достовірним. За показниками даного тесту необхідно зазначити,
що в обох групах футболісти отримували значну кількість штрафних секунд за
невлучні удари по воротах, що свідчить про низький рівень технічної
підготовленості.
Виконання тесту «Удар на влучність» було кращим у футболістів з
контрольної групи (Х ± S = 23,4
1,261 бали) ніж у одноліток з
експериментальної групи (Х ± S = 22,2
2,119 бали). Отримані результати
свідчать про те, що якість виконання дальніх передач та поєднання сили та
точності удару в футболістів контрольної групи більш суттєве. Проте дане
розходження виявилось не достовірним (t = 0,816 при р 0,05).
Аналізуючи результати тестування ударів по воротам на точність
зазначимо, що тест доволі складний і відповідно середні результати відрізнялись
не суттєво і знаходились на незначному рівні. При максимально можливому
показнику 20 раз футболісти влучали лише тільки в 5 спробах, що становить 25
% якості виконання.
Підсумовуючи показники першого тестування в контрольній та
експериментальній групах зазначимо, що футболісти з контрольної групи мали
кращі показники підготовленості. Це підтверджує їх вміння виконувати удари по
м’ячу на задану відстань, на максимальну дальність та з високим відсотком
влучності. Однак, необхідно зазначити, що за окремими тестовими завданнями
футболісти мали поганий відсоток влучань від максимально можливого.
Узагальнюючи все вище зазначене видно, що рівень технічної підготовленості
юних футболістів не високий і потребує подальшого вдосконалення в процесі
тренувальних занять.
Після визначення рівня технічної підготовленості на початку дослідження,
у відповідності до поставлених завдань, в експериментальній групі протягом
двох місяців в основній частині тренувальних занять активно застосовувались
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фізичні вправи з використанням допоміжного обладнання. Застосування
допоміжного обладнання відбувалось на кожному тренуванні в поєднанні з
вправами інтегрального характеру. В контрольній групі заняття проводились без
допоміжного обладнання з використанням замість цього вправ спрямованих на
вдосконалення техніки гри. Кількість занять на тиждень та умови проведення
тренувань практично не відрізнялись в обох групах і відповідали всім вимогам.
По завершенні експерименту в березні ми провели повторне тестування в
обох групах за тими ж самими тестовими випробуваннями.
Показники тестування рівня технічної підготовленості в контрольній та
експериментальній групах та їх порівняння представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Порівняння показників контрольної та експериментальної груп за
тестами «Удари м’яча на дальність» після застосування допоміжного
обладнання
Тестові завдання
Удари по м’ячу
на відстань, м
Тест з дев’ятьма
м’ячами, с.
Удари семи
м’ячів з лінії
штрафного
майданчика, с.

Групи дослідження
Контрольна
Експериментальна
(n = 20)
(n = 20)
Х±S
Х±S

Абсолютн
а різниця

t

Р

23,2 ± 1,315

28,4 ± 0,847

5,2

2,152

р

0,05

181 ± 10,618

163 ± 6,171

14

1,725

р

0,05

296 ± 25,722

244 ± 10,104

52

2,391

р

0,05

Результати тестування ударів м’яча на дальність свідчать про те, що
позитивні зрушення показників відбулись і в контрольній і в експериментальній
групах. Проте при порівнянні результатів між групами видно, що на відміну від
першого тестування в експериментальній групі показники за всіма тестами
виявились кращими.
Порівняльний аналіз за окремими тестами показав, що в середньому
футболісти експериментальної групи виконували удар по м’ячу на дальність Х ±
S = 28,4 ± 0,847 м, що на 5,2 метри дальше ніж їх однолітки з контрольної групи
Х ± S = 23,2 ± 1,315 м. Подібна тенденція спостерігається і при порівнянні
результатів тесту «Удари дев’ятьма м’ячами»: значення експериментальної
групи на 14 секунд кращі ніж в контрольній групі. Проте найбільші
розходження спостерігаються під час порівняння результатів виконання
комплексної вправи (поєднання переміщення та ударів з-за меж штрафного
майданчика). В експериментальній групі Х ± S = 244 ± 10,104 секунди проти
Х ± S = 296 ± 25,722 секунди в контрольній. Це обумовлено тим, що на відміну
від футболістів контрольної групи, більшість спортсменів експериментальної
групи при виконанні тестових завдань виконували влучні удари і кількість
штрафних секунд була мінімальною.
Підсумовуючи результати першого блоку повторного тестування
пов’язаного з ударами на дальність зазначимо, що жодне розходження за
критерієм Стьюдента не є достовірним, так як t - фактичне дещо менше t теоретичного.
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Аналогічно до попереднього порівняння, після застосування в
тренувальному процесі допоміжного обладнання, ми дослідили рівень технічної
підготовленості і за тестами, які визначають точність ударів м’яча. Результати
повторного тестування та порівняння між середніми значеннями контрольної та
експериментальної груп представлені в таблиці 2.
Порівнюючи середню кількість балів за тестом удари м’яча на влучність
зазначимо, що на відміну від першого тестування достовірно кращі значення
спостерігались у футболістів експериментальної групи Х ± S = 31,5 ± 1,253
проти Х ± S = 24,6 ± 2,792 в контрольній (t = 3,218 при р 0,05).
Повторне тестування довело те, що в експериментальній групі значно
підвищилась якість виконання ударів на значну відстань з великим відсотком
влучності.
Таблиця 2.
Порівняння показників контрольної та експериментальної груп за
тестами «Удари м’яча на влучність» після застосування допоміжного
обладнання
Тестові завдання
Удари на
влучність, бали
Удари по
воротам, к-ть раз

Групи дослідження
Контрольна
Експериментальна
(n = 20)
(n = 20)
Х±S
Х±S

Абсолютна
різниця

t

Р

24,6 ± 2,792

31,5 ± 1,253

6,9

3,218

р

0,05

5,8 ± 0,216

11,7 ± 0,982

5,9

3,819

р

0,05

Аналізуючи результати тесту «Удари по воротах» встановлено, що юні
спортсмени з контрольної групи з 20 спроб влучали в потрібний коридор Х ± S
= 5,8 ± 0,216 раз, а їх однолітки з експериментальної групи Х ± S = 11,7 ± 0,982
раз. Отримані результати вказують на суттєву перевагу футболістів
експериментальної групи, що при порівнянні та визначенні достовірності
підтверджується критерієм Стьюдента (t = 3,819 при р 0,05).
Підсумовуючи та узагальнюючи результати повторного тестування
зазначимо, що на відміну від першого тестування, де спостерігалась перевага
контрольної групи над експериментальною практично за всіма тестовими
вправами. В повторному тестуванні, навпаки, чітко відмічено домінування
футболістів з експериментальної групи, при чому в тестах, що визначають
влучність ударів розходження виявились достовірними.
Висновки.
Експериментально доведено, що застосування допоміжного обладнання в
тренувальному процесі юних футболістів дозволяє значно підвищити техніку
виконання елементів гри, а саме ударів по воротам і підвищити ефективність дій
гравців на майданчику, як в захисті так і нападі. Так протягом експерименту
показники рівня технічної підготовленості за тестами, які визначають дальність
виконання ударів в експериментальній групі в середньому збільшились на 30
40 % в контрольній групі на 3 5 %. За тестами, які визначають вміння точно
виконувати удари, як по воротам так і на задану відстань, зміни в результаті
використання допоміжного обладнання в експериментальній групі становили 45
55 %, а в контрольній лише – тільки 6 8 %. При порівнянні результатів
контрольної та експериментальної груп розходження за тестами удари на
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влучність та удари по воротам виявились достовірно кращими у футболістів
експериментальної групи (t = 3,218 та t = 3,819 відповідно при р 0,05).
Проте необхідно відмітити, що існує перспектива подальших досліджень
яка пов’язана з визначенням та розробкою методики використання й
впровадженням допоміжного обладнання для розвитку основних рухових
якостей футболістів та для вдосконалення тактики гри в футбол. На сучасному
етапі ведеться постійний пошук вдосконалення різних сторін підготовленості
футболістів, який не можливий без використання інноваційних напрямків в
тому числі і наукових.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АНОТАЦІЇ

ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ В ТРЕНУВАННІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
Ігорь Жосан, Евгений Стрикаленко, Олег Шалар
Херсонський державний університет
Розглянуто шляхи покращення спортивної підготовленості юних футболістів завдяки
використанню спеціального обладнання. У дослідженні прийняли участь 40 юних футболістів
віком 12-13 років. У експериментальній групі використання допоміжного обладнання
відбувалось на кожному тренуванні в поєднанні з вправами інтегрального характеру.
Встановлено, що застосування цієї методики в тренувальному процесі юних футболістів
дозволяє значно підвищити техніку виконання елементів гри, а саме ударів по воротам і
відповідно підвищити ефективність дій гравців на майданчику. Виявлено покращення
виконувати удари юних футболістів, як по воротам так і на задану відстань. Зміни в
експериментальній групі становили 45
55 %, а в контрольній 6
8 %. При порівнянні
результатів контрольної та експериментальної груп розходження за тестами удари на влучність
та удари по воротам виявились достовірно кращими у футболістів експериментальної групи (t
= 3,218 та t = 3,819 відповідно при р 0,05).
Ключові слова: футболісти, технічна підготовка, допоміжне обладнання, інтегральні
вправи, удари по воротах, удари на влучність.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Игорь Жосан, Евгений Стрикаленко, Олег Шалару
Херсонский государственный университет
Рассмотрены пути улучшения спортивной подготовленности юных футболистов
благодаря использованию специального оборудования. В исследовании приняли участие 40
юных футболистов в возрасте 12-13 лет. В экспериментальной группе использование
вспомогательного оборудования происходило на каждой тренировке в сочетании с
упражнениями интегрального характера. Установлено, что применение этой методики в
тренировочном процессе юных футболистов позволяет значительно повысить технику
выполнения элементов игры, а именно ударов по воротам и соответственно повысить

453

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
эффективность действий игроков на площадке Выявлено улучшение выполнять удары юных
футболистов, как по воротам, так и на заданное расстояние. Изменения составляли: в
экспериментальной группе 45 - 55%, а в контрольной лишь только 6 - 8%. При сравнении
результатов контрольной и экспериментальной групп, различия по тестам удары на меткость и
удары по воротам оказались достоверно лучшими у футболистов экспериментальной группы (t
= 3,218 и t = 3,819 соответственно при р 0,05).
Ключевые слова: футболисты, техническая подготовка, вспомогательное оборудование,
интегральные упражнения, удары по воротам, удары на меткость.
TECHNICAL EQUIPMENT IN TRAINING YOUNG PLAYERS
Igor Josan , Eugene Strikalenko Oleg Shalar
Kherson state university
Ways of improving the preparedness of young sports players through the use of special
equipment. In study involved 40 young players aged 12-13 years. In the experimental group using
auxiliary equipment took place at each training exercises combined with the integral character. It was
established that the use of this technique in the training process of young players can significantly
improve the technique elements of the game such as shot on goal and therefore increase the
effectiveness of the players on the court. Found improvement execute strikes young players , like the
gates and at a given distance . Changes in the experimental group were 45 55% , and in control 6 8%.
When comparing the results of the control and experimental groups differences on tests bumps on
accuracy and shot on goal proved to be significantly better players in the experimental group (t =
3,218 and t = 3,819 , respectively, at p 0,05).
Key words: football players , technical training, support equipment , integrated exercise strikes
on goal , hitting on accuracy .

ПОВЕДІНКОВИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ
СПОРТСМЕНА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ У
КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ.
Андрій Казмірук, Наталія Стефанишин, Володимир Банах, Олександр
Бережанський
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський національний університет ім. І. Франка
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса
Шевченка
Постановка проблеми. Досягнення спортивних результатів вимагає від
спортсмена великих затрат сил та часу, психологічних напружень. У зв’язку з
цим зростає стійкий інтерес з боку спеціалістів спорту та фізичного виховання
до проблем спортивної психології. Ряд вчених засвідчує про зростаючу роль
психологічного фактора в успішності занять спортом, можливості використання
внутрішніх психологічних резервів особистості спортсмена для підвищення
спортивної майстерності та досягнення значних результатів у відповідальних
змаганнях. Психологічні особливості спортсменів на сучасному етапі
підготовки спортсменів в лижному двоборстві частково враховуються в
тренувальному процесі, але на сьогоднішній день не розроблено типологічні
моделі їх впливу на особистий результат спортсмена. Необхідність проведення
подібних досліджень дозволить підвищити ефективність навчальнотренувального процесу в лижному двоборстві, виявити значимі для ефективної
спортивної діяльності психологічні показники, їх динаміку в процесі тренувань
та змагань. Результати визначення та впливу темпераменту на показники
спортивних досягнень можуть стати одним із критеріїв відбору в лижних видах
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спорту, зокрема в лижному двоборстві. Здійснення психологічної підготовки
ґрунтується на типологічних особливостях темпераменту спортсмена.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній психології спорту
[4] ведуться дослідження психологічних показників спортсмена, які
формуються і виявляються в процесі діяльності. Однією з цих властивостей
автори виділяють темперамент, який характеризують як центральну властивість
психодинамічної організації людини, що носить вроджений характер. Тому
властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими
психічними особливостями людини. Темперамент є однією з найбільш
значущих властивостей структури особистості.
Як вказує Воронова В. І. [1] темперамент визначає наявність багатьох
психічних відмінностей між людьми, в тому числі по інтенсивності і стійкості
емоцій, емоційної вразливості, темпу і енергійності дій, а також по цілому ряду
інших динамічних характеристик. Незважаючи на те, що робились неодноразові
спроби дослідити проблему темпераменту, до теперішнього часу цю проблему
відносять до розряду спірних і до кінця невирішених проблем сучасної
психологічної науки.
Платонов В. М. [5] звертає увагу на залежність успіху в діяльності
спортсменів високого класу від властивостей типу нервової системи і
темпераменту, а також силу нервової системи і тих її проявів, які визначають
високу працездатність і опір стресу, що виражається у відсутності зниження
рівня досягнень в стані психічної напруги.
Визначення спортсменів з різними типами нервової діяльності на
сучасному рівні розвитку спортивної науки можливі при детальному аналізі
властивостей їх темпераменту.
Зв’язок з науковими планами, програмами, темами: Роботу виконано
згідно з темою 2.4.6 „Психологічні проблеми підготовки та розвитку суб’єктів
спортивно-педагогічної діяльності у галузі фізичного виховання та спорту”
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
на 2006 – 2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
(номер державної реєстрації 0106U010780) та темою прикладного дослідження
на 2011 – 2012рр. „Удосконалення тренувального процесу в зимових видах
спорту” (номер державної реєстрації 0112U007926).
Мета дослідження – аналіз прояву властивостей поведінкового
компоненту структури особистості у кваліфікованих лижників-двоборців.
Методи та організація дослідження.
1. Аналіз науково-методичної літератури.
2. Психологічне тестування. Для визначення прояву показників
поведінкового
компоненту
(властивостей)
структури
особистості
кваліфікованих лижників-двоборців нами був використаний запитальник
Айзенка (форма А). Методика містить три шкали: екстраверсії-інтроверсії,
нейротизму та специфічну шкалу, призначену для оцінки відвертості
досліджуваного, його ставлення до дослідження. Досліджуваному пропонується
дати відповідь на 57 запитань, які спрямовані на виявлення звичного способу
поведінки.
При аналізі результатів дотримувались наступних шкал.
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Екстраверсія-Інтроверсія: 11 – 12 балів – середні значення, більше 15 –
екстраверт, більше 19 – яскравий екстраверт, менше 9 – інтроверт, менше 5 –
глибокий інтроверт.
Нейротизм: 9 – 13 середні значення нейротизму, менше 7 – емоційно
стабільний, більше 15 – помірний невротик, більше 19 – виражений невротик
(дуже нестабільний).
3. Методи математичної статистики використовувались для визначення
наступних показників:
- визначення процентного співвідношення;
- t-критерія Ст’юдента, для параметричного розрахунку достовірних
відмінностей різнорідних вибірок характеристик психологічних параметрів
структури особистості.
Обчислення відбувалися за допомогою статистичної системи програм
Statistica.
Дослідження проводились протягом 2006-2012 рр. В них взяли участь 61
кваліфікований спортсмен з лижного двоборства, члени збірних команд
України, Російської Федерації, Казахстану, Польщі та Білорусії.
Результати дослідження та їх обговорення.
У процесі дослідження властивостей темпераменту кваліфікованих
лижників-двоборців ми визначили, що спортсмени цього виду діяльності
вирізняються середніми показниками по шкалі екстраверсії-інтроверсії та
середніми значеннями рівня нейротизму (табл. 1).
Таблиця 1
Прояв властивостей темпераменту в кваліфікованих лижниківдвоборців (за результатами тестування, n=61).
№

Властивості
темпераменту

1
2

Екставерсія-інтроверсія
Рівень нейротизму

Середні
значення
М
13,88
12,39

Стандартне
відхилення (SD)
2,85
2,98

При цьому, отримані дані наших досліджень, вказують на те, що серед
спортсменів різного класу та стажу занять зустрічаються особистості інертні,
неврівноважені, психологічно нестійкі, занадто збуджені, екстра- і
інтровертовані, а також із слабкою нервовою системою.
Таким чином, на відміну від розповсюдженого переконання про залежність
успіху в спортивній діяльності від властивостей типу нервової системи та
темпераменту, можна говорити про те, що спортсмени високої кваліфікації
можуть досягати високих спортивних результатів за будь-яких наявних
властивостей.
Цілком ясно, що володіючи тими властивостями, які відповідають вимогам
даної спортивної спеціалізації, а саме лижного двоборства, спортсмен при
рівних умовах швидше та легше досягне в цьому напрямку успіху. Зрозуміло,
що спортсмен з інертною нервовою системою, з рисами флегматичного
темпераменту досягне значно менших успіхів, ніж спортсмен з рухливим типом
нервової діяльності та рисами сангвінічного темпераменту.
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Попри це, ми провели детальний аналіз всіх бланків обстежуваних
спортсменів (тест Айзенка, форма А) для виявлення домінуючого типу
темпераменту (рис. 1.).
У ході опрацювання результатів досліджуваних спортсменів виявлено, що
в 45,9 % лижників-двоборців домінуючим є холеричний тип темпераменту, в
31,1 % сангвінічний та найнижчі показники є по флегматичному 13,1 % та
меланхолічному 9,9 %. Ці результати підтвердили наукові дані Б. А. Вяткіна [2]
про те, що у видах спорту, які характеризуються тривалою роботою великої
інтенсивності (лижні перегони), а також в тих видах спорту, які вимагають
високої координації та точності рухів (стрибки на лижах з трампліна) дуже мало
виявлено спортсменів слабкого типу.

Рис. 1. Розподіл кваліфікованих лижників-двоборців за типами
темпераменту (n=61).
Аналіз відповідей спортсменів на питання тесту показав, що у всіх
двоборців є потреба постійно відчувати збудження від ризику, так званий
адреналін.
Щодо інших показників запитальника, що характеризують «екстраверсіюінтроверсію», то спостерігаються їх середні значення, в окремих випадках
показники, що вказують на повну екстраверсію досліджуваних. Цікавим є той
факт, що серед спортсменів, які приймали участь в дослідженні, не виявлено
жодного випадку глибокого інтроверта. Ми пояснюємо це тим, що специфіка
виду діяльності впливає на природній відбір сильних особистостей. Насамперед,
це схильність до ризику, сміливість, рішучість, а також високий рівень
комунікативності. Це в основному лижники-двоборці, які мають холеричний та
сангвінічний типи темпераменту [2, 3].
З метою з’ясування того, чи вплив специфіки виду діяльності впливає на
розвиток психологічних якостей та властивостей структури особистості
лижника-двоборця (які в свою чергу сприяють досягненню високого
спортивного результату), ми поділили наших досліджуваних на три групи на
основі досягнення ними спортивного результату, а саме: високий, середній та
низький рівень досягнутого успіху.
Для визначення того, чи є статистично значущі відмінності між
контрастними групами, а саме з високим та низьким спортивним результатом у
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спортсменів лижників-двоборців, ми використали двовибірковий t-критерій
Стюдента. Він застосовується для перевірки гіпотези про розбіжність середніх
показників для двох вибірок. У ньому не передбачається рівність дисперсій двох
генеральних сукупностей.
Під час порівняння наукових даних груп досліджуваних по поведінковому
компоненту, які впливають на досягнення спортивного результату в стрибках на
лижах з трампліна виявлено статистично значущі відмінності за рівнем
нейротизму між спортсменами 1-ої (n=22) та 3-ої (n=16) групи (t=-5,18, p<0,001),
та 1-ої (n=22) і 2-ої (n=23) групи (t=-2,27, p<0,004). За показниками екстраверсіїінтровесрсії статистично достовірних відмінностей не виявлено між жодними
групами.
Аналізуючи отримані результати та враховуючи те, що ряд типологічних
якостей особистості є генетично обумовленими, науковці звертають увагу на
факт присутності природного відбору. Очевидно, в процесі багаторічних занять
відбувається відбір осіб з високим показником функціональної рухливості
нервових процесів і “відсіювання” тих, у кого ці властивості знаходяться на
низькому рівні [1, 6].
У ході аналізу результатів груп досліджуваних за властивостях
темпераменту та рівнем досягнення спортивного результату в лижних перегонах
статистично значущі відмінності було виявлено тільки за рівнем нейротизму. А
саме між спортсменами 1-ої (n=23) та 3-ої (n=17) групи (t=-3,31, p<0,002), а
також між спортсменами 1-ої (n=23) та 2-ої (n=21) групи (t=-2,37, p<0,02). Між
іншими групами досліджуваних по нейротизму та екстраверсії-інтроверсії
статистично значущих відмінностей не виявлено.
Результати порівняння переконують у тому, що спортсмени з нижчим
рівнем нейротизму більше досягають успіху, проте не слід забувати той факт,
що властивості темпераменту в більшій мірі є генетично детермінованими.
Висновки. Отже, аналіз отриманих даних по властивостях темпераменту
дає нам можливість стверджувати, що найкращих результатів в лижному
двоборстві досягають спортсмени з нижчим рівнем нейротизму та середніми
значеннями за шкалою інтроверсії-екстраверсії. Вони характеризуються такими
якостями як: діяльність, енергійність, схильність до ризику, надійність,
врівноваженість та спокій.
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АНОТАЦІЇ

ПОВЕДІНКОВИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА
ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ У КВАЛІФІКОВАНИХ
ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ.
Андрій Казмірук, Наталія Стефанишин, Володимир Банах, Олександр Бережанський
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський національний університет ім. І. Франка
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка
Проблема прояву властивостей темпераменту у спортсменів є важливою в науковій та
практичній діяльності. Стаття присвячена особливостям прояву показників поведінкового
компоненту структури особистості кваліфікованих лижників-двоборців. Наведено дані, які
характеризують рівень прояву властивостей темпераменту, а саме екстраверсії-інтроверсії та
нейротизму.
Підкреслюється необхідність врахування цих психологічних показників
особистості, що забезпечують високий рівень спортивного результату в удосконаленні процесу
підготовки спортсменів.
Ключові слова: поведінковий компонент, структура особистості, лижники-двоборці,
темперамент, властивості.
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА И
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО СВОЙСТВ В ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ
Андрей Казмирук, Наталия Стефанишин, Владимир Банах, Александр Бережанский
Львовский государственный университет физической культуры, Львовский
национальный университет им. И. Франко
Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт им. Т. Шевченко
Проблема проявления свойств темперамента у спортсменов является важной в научной и
практической деятельности. Статья посвящена особенностям проявления показателей
поведенческого компонента структуры личности квалифицированных лыжников-двоеборцев.
Приведены данные, характеризующие уровень проявления свойств темперамента, а именно
экстраверсии-интроверсии и нейротизма. Подчеркивается необходимость учета этих
психологических показателей личности, обеспечивающих высокий уровень спортивного
результата в совершенствовании процесса подготовки спортсменов.
Ключевые слова: поведенческий компонент, структура личности, лыжники-двоеборцы,
темперамент, свойства.
BEHAVIRAL COMPONENT OF SPORTSMAN’S PERSONALITY STRUCTURE AND
PECULIARITIES OF ITS PROPERTIES DISPLAY IN NORDIC COMBINED SKIERS
Andrei Kazmiruk, Natalya Stefanyshyn, Volodymyr Banakh, Alexander Berezhanskyi
Lviv State University of Physical Culture, Lviv National University by the name of I. Franko
Kremenets Regional Humanitarian Pedagogical Institute by the name of T. Shevchenko
The problem of temperament properties display in sportsmen is an important issue in research
and practice. The article is devoted to the peculiarities of display of the behavioral component indices
in the personality structure of qualified Nordic Combined skiers. The data characterizing the level of
display of temperament properties, namely extraversion-introversion and neurotism have been given.
The necessity of taking into account these psychological indices of personality, providing a high level
of athletic performance has been highlighted, especially in improving of athletes’ preparation process.
Key words: behavioral component, personality structure, Nordic Combined skiers
temperament, properties.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ НА ЕТАПАХ
МАКРОЦИКЛУ
Анатолій Касьян, Олексій Шевцов, Сергій Щастливий
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Баскетбол з кожним роком набуває все більшої популярності. Зумовлюється це
видовищністю, емоційністю, доступністю для широкого кола людей. Кожного
року проводиться велика кількість районних, міських, обласних,
всеукраїнських, міжнародних змагань з баскетболу, до участі в яких
залучаються школярі та студенти, любителі та професіонали.
Однією з найбільш яскравих тенденцій розвитку сучасного баскетболу є
підвищення інтенсивності та атлетичності гри [2]. Змагальна діяльність
баскетболістів пов'язана з екстремальними фізичними і психологічними
навантаженнями, які вимагають граничної мобілізації всіх можливостей
організму. Таким чином, при побудові тренувального процесу необхідно
особливу увагу приділяти фізичній підготовці. Разом з тим потрібно
враховувати, що ефективне управління підготовкою спортсменів базується на
коректному плануванні засобів тренування, налагодженому пряму та
зворотньому зв'язку між тренером та спортсменами, який залежить від
регулярного контролю за всіма складовими підготовки [6].
Під час опрацювання доступної нам літератури вдалося встановити, що
питанню вдосконалення різних сторін підготовленості баскетболістів
присвячені праці В.З. Бабушкіна [1], В Горбулі зі співавт. [3], О.Б. Захарової [4]
та ін.
Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених підвищенню фізичної
підготовленості баскетболістів різної кваліфікації [2; 5; 7; 8 та ін.], недостатньо
дослідженою залишається ланка студентського спорту, хоча саме для студентів
вищих навчальних закладів щорічно проводяться змагання різних рівнів для
визначення кращої команди. Актуальним залишається й дослідження динаміки
показників фізичної підготовленості баскетболістів протягом річного циклу
підготовки.
Мета дослідження – визначити динаміку показників фізичної
підготовленості баскетболістів студентської команди на етапах макроциклу.
Методи і організація дослідження.
У роботі використовувались наступні методи дослідження: теоретичний
аналіз та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічне
спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи
математичної статистики.
У дослідженні, яке проводилось на базі Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка, взяли участь 12
студентів групи підвищення спортивної майстерності з баскетболу.
З метою вивчення структури і рівня підготовленості баскетболістів
впродовж 2012 – 2013 навчального року нами було проведено 5 етапних
обстежень з інтервалом 40 – 60 днів, обумовлених участю у змаганнях і
системою підготовки.
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Програма тестування передбачала використання тестів, які відповідали
вимогам надійності та інформативності: біг 6 м і 20 м з високого старту для
визначення стартової та дистанційної швидкості відповідно; човниковий біг 2 х
40 с і біг 3000 м – для визначення швидкісної і загальної витривалості; стрибок у
висоту з місця і стрибок у довжину з місця – для визначення швидкісно-силових
якостей; кистьова динамометрія – для визначення сили кисті.
У дослідження проводились у другій половині дня після обов'язкової
розминки.
Результати дослідження та їх обговорення.
Під час підготовки баскетбольних команд в умовах вищого навчального
закладу використовується одноциклове планування. Таким чином, навчальнотренувальний рік поділяється на три періоди – підготовчий, змагальний і
перехідний. Ці періоди різняться між собою завданнями, співвідношеннями
видів підготовки, обсягом та інтенсивністю тренувальних впливів, що
застосовуються. Межі між періодами мають умовний характер. Один з періодів
за своїм змістом переходить в інший, що зумовлено необхідністю поступової
зміни тренувальних навантажень [6].
Підготовчий період відповідає фазі становлення спортивної форми.
Завданнями цього періоду є суттєве підвищення загального рівня
функціональних можливостей організму спортсменів; різнобічне і специфічне
формування і вдосконалення рухових здібностей, навичок і вмінь; розвиток
фізичних якостей, що найбільш ефективно впливають на підвищення рівня
опанування прийомами техніки і тактики гри. Підготовчий період в середньому
триває 3 – 4 місяці. В умовах вищого навчального закладу перші 1 – 2 місяці
спортсмени тренуються за місцем проживання за індивідуальними планами,
розробленими тренером в кінці попереднього навчального року.
Для більш ефективного планування навчально-тренувальної роботи
підготовчий період умовно поділяють на три етапи: загальної підготовки,
спеціальної підготовки, передзмагальний. Головне завдання етапу загальної
підготовки – формування передумов для розвитку спортивної форми. На
фізичну підготовку виділяється 40 – 50 % навчально-тренувальних годин.
Відношення загальної фізичної підготовки до спеціальної складає 2:1.
Основними засобами фізичної підготовки на цьому етапі є кросова підготовка,
фартлек, вправи швидкісно-силової спрямованості.
Головне завдання етапу спеціальної підготовки – підвищення тренованості,
розвиток спеціальних якостей і навичок баскетболіста. Паралельно з розвитком
фізичних якостей здійснюється удосконалення техніко-тактичних навичок.
Фізичній підготовці відводиться 25 – 30 % загального часу. Серед основних
засобів збільшується обсяг вправ для розвитку спеціальної витривалості,
швидкості та швидкісно-силових якостей.
На фізичну підготовку впродовж передзмагального етапу планується 20 –
25 % загального часу. Вона спрямована на збереження загальної тренованості та
удосконалення спеціальної. Співвідношення загальної фізичної і спеціальної
підготовки становить 1:2.
Головною метою навчально-тренувального процесу у змагальний період є
збереження спортивної форми і реалізація її в ігровій діяльності. Тривалість
змагального періоду визначається календарем головних змагань. На фізичну
підготовку відводиться близько 20 % загального часу. У тренувальному процесі
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змагального періоду доцільно широко використовувати змагальні та спеціальнопідготовчі вправи, що спрямовані на підвищення спеціальної працездатності
баскетболістів.
Дотримуючись вище перерахованих умов для побудови навчальнотренувального процесу студентів-баскетболістів впродовж підготовчого та
змагального періодів річного циклу підготовки, нами був проведений
експеримент, який носив констатувальний характер. Перше тестування було
проведено після двох втягуючих мікроциклів після із закінченням перехідного
періоду, інші чотири – протягом змагального періоду.
Динаміка показників фізичної підготовленості баскетболістів Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
впродовж педагогічного експерименту відображена у таблиці 1, а також на рис.
1, 2.
Таблиця 1
Динаміка результатів тестування фізичної підготовленості
баскетболістів Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка (n = 12) впродовж педагогічного експерименту
Тести
Біг 6 м, с
Біг 20 м, с
Човниковий біг 2
х 40 с, м
Стрибок у висоту
з місця, см
Стрибок у
довжину з місця,
см
Динамометрія
сильнішою
рукою, кг
Біг 3000 м, хв

жовтень,
±S

Терміни обстеження
лютий,
квітень,
±S
±S

грудень,
±S

травень,
±S

1,42±0,098
3,32±0,092

1,37±0,092
3,20±0,123

1,52±0,092
3,33±0,123

1,43±0,077
3,15±0,092

1,39±0,077
3,30±0,123

380,3±6,13

381,0±6,13

389,8±7,06

399,8±10,12

390,7±6,13

58,4±1,84

59,8±1,84

59,0±1,23

61,7±2,45

58,9±2,15

238,7±2,15

254,3±3,68

252,1±2,76

250,7±2,15

246,4±3,68

54,0±4,29

58,4±3,68

56,3±4,29

61,6±4,29

57,1±3,68

13,38±0,169

12,50±0,245

13,55±0,107

13,22±0,092

14,12±0,383

Аналіз таблиці 1 дозволяє зауважити, що найбільш високі результати по
більшості тестів фізичної підготовленості були зафіксовані в грудні (цей період
відповідає етапу стабілізації набутої спортивної форми) та квітні (коли команда
відіграла 2/3 офіційних матчів), тобто через 3 та 7 місяців регулярної
тренувальної і змагальної роботи. Таким чином, встановлено, що на час
змагального періоду студенти-баскетболісти перебувають у найкращій фізичній
формі.
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Невелике зниження результатів тестування у лютому і травні пов'язано з
особливостями навчального року – здача студентами залікової та
екзаменаційної сесії, новорічними і травневими святами, коли навчальнотренувальний процес відбувається нерегулярно.
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Рис. 1. Динаміка результатів виконання стрибка у висоту з місця
баскетболістами Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка (n = 12) впродовж педагогічного експерименту
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Рис. 2. Динаміка результатів виконання динамометрії сильнішою рукою
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка (n = 12) впродовж педагогічного експерименту
Висновки. 1. У результаті аналізу літературних даних встановлено, що
фізична підготовка є однією з важливих ланок спортивного тренування, яка
спрямована не лише на укріплення органів і систем спортсмена, підвищення
функціональних можливостей, розвиток фізичних якостей, а й служить також
підґрунтям для розвитку і удосконалення спеціальних техніко-тактичних дій.
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2. Динаміка результатів тестування фізичної підготовленості баскетболістів
на етапах річного циклу – один з важливих показників раціональності
організації і побудови тренувального процесу.
3. У результаті педагогічного тестування було отримано показники
фізичної
підготовленості
баскетболістів
Глухівського
національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка і прослідковано за їх
динамікою протягом річного циклу підготовки за тестами біг 6 м, 20 м та 3000 м
з високого старту, човниковий біг 2 х 40 с, стрибок у висоту з місця і стрибок у
довжину з місця, кистьова динамометрія. Отримані дані можуть слугувати
орієнтиром для оцінки фізичної підготовленості баскетболістів вищого
навчального закладу.
4. Встановлено, що найбільш високі результати більшості тестів фізичної
підготовленості були зафіксовані в грудні (цей період відповідає етапу
стабілізації набутої спортивної форми) та квітні (коли команда відіграла 2/3
офіційних матчів).
Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробці методики
кількісної
оцінки
результатів
тестування
фізичної
підготовленості
баскетболістів студентських команд, які дозволять більш об'єктивно оцінити
інтегральний рівень підготовленості окремих гравців і команди.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ЛІТЕРАТУРА
Бабушкін В.З. Техніко-тактична підготовка юних баскетболістів / В.З. Бабушкін.
– К.: Здоров`я, 1976. – 71 с.
Вознюк Т.В. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих баскетболісток
засобами швидкісно-силової спрямованості на передзмагальному етапі
підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і
спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Т.В. Вознюк. –
Львів, 2006. – 23 с.
Горбуля В. Дослідження функціональної підготовленості баскетболістів у
підготовчому періоді / В. Горбуля, В. Горбуля, О. Горбуля // Фізичне виховання,
спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2012. – № 3 (19). – С. 323 –
327.
Захарова О.Б. Оценка и повышение надежности технико-тактических действий
баскетболисток 10 – 12 лет, занимающихся в СДЮШОР: автореф. дис. … канд.
пед. наук / Захарова О.Б. – М., 2002. – 22 с.
Корягін В.М. Фізична підготовленість баскетболістів високої кваліфікації / В.М.
Корягін // Роль фізичної культури в здоровому способі життя: Матер. ІІІ Всеукр.
наук.-практ.конф. – Львів, 1997. – С. 91 – 92.
Костюкевич В.М. Управление тренировочным процессом футболистов в
годичном цикле подготовки / В.М. Костюкевич. – Винница: Планер, 2006. – 683
с.
Нестеренко Н.А. Физическая подготовленность юных баскетболистов 13 – 14 лет
с
учетом
игрового
амплуа:
[Режим
доступу]:
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru /physical-education-and-sport-113/olympicand-professional-sports-113/17358-113-0298.
Ольхов С.С. Специальная физическая подготовка баскетболистов высокой
квалификации / С.С. Ольхов, Т.Г. Ольхова // Теория и практика физической
культуры. – 2003. – № 4. – С. 31 – 32.

464

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
АНОТАЦІЇ
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТІВ
СТУДЕНТСЬКОЇ КОМАНДИ НА ЕТАПАХ МАКРОЦИКЛУ
Анатолій Касьян, Олексій Шевцов, Сергій Щастливий
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
У статті розглядається зміна показників фізичної підготовленості баскетболістів
студентської команди впродовж річного циклу підготовки. Встановлено, що найбільш високі
результати з більшості тестів фізичної підготовленості були зафіксовані в грудні (цей період
відповідає етапу стабілізації набутої спортивної форми) та квітні (коли команда відіграла 2/3
офіційних матчів).
Ключові слова: показники фізичної підготовленості, баскетболісти студентської
команди.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ НА ЕТАПАХ МАКРОЦИКЛА
Анатолий Касьян, Алексей Шевцов, Сергей Щастливый
Глуховский национальный педагогический университет имени Олександра Довженка
В статье рассматривается изменение показателей физической подготовленности
баскетболистов студенческой команды на протяжении годового цикла подготовки.
Установлено, что наиболее высокие результаты по большинству тестов физической
подготовленности были зафиксированы в декабре (этот период соответствует этапу
стабилизации приобретенной формы) и апреле (когда команда отыграла 2/3 официальных
матчей).
Ключевые слова: показатели физической подготовленности, баскетболисты
студенческой команды.
DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS PARAMETERS OF STUDENT TEAM
BASKETBALL PLAYERS IN STAGES OF MACROCYCLE
Anatoliy Kasian, Aleksey Shevtsov, Sergey Shchastliviy
Hlukhiv National Pedagogical University Named After Oleksandr Dovzhenko
The article discusses the changing of physical preparedness parameters of student team
basketball players during the annual training cycle. Found that the highest results of most physical
preparedness tests were registered in December (the period corresponds the stage of stabilization the
achieved sports performance) and April (when the team has played 2/3 competitive matches).
Key words: physical preparedness parameters, student team basketball players.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ТРЕНАЖЕРНІ ПРИСТРОЇ В
УДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
Андрій Ковальчук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Здійснювана в даний час реформа вищої освіти, а
також вимог, висунутих прогресом науки і техніки, поставила завдання
підвищити якість підготовки та виховання майбутніх фахівців фізичного
виховання [10]. На кафедрах фізичного виховання ВНЗ розроблено нормативні
вимоги, зміст програм занять, методичне забезпечення обов’язкових навчальних
занять, яке постійно удосконалюються [1]: розробляються приватні методики
навчання з волейболу, спрямованні на розвиток спеціальних фізичних якостей,
притаманних даному виду спорту та ефективність технічної підготовки [4].
Проте, на більшості кафедр фізичного виховання ВНЗ, порівнюючи зі
спортивними школами, постійно виникають проблеми з оснащенням занять з
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волейболу сучасними матеріально-технічними можливостями кожного вузу:
наявністю відповідного педагогічного персоналу, спортивного залу,
устаткування і т.д.. Звідси виникли труднощі методичного забезпечення
спеціалізованих занять, що спираються на відповідні наукові розробки.
Водночас, наукових розробок з використання різних методик навчання
волейболу з урахуванням специфіки ВНЗ і досягнень науково-технічного
прогресу, як показав аналіз літературних джерел, в достатньому обсязі не
проводилося [1, 9]. До теперішнього часу не мають належного наукового
обґрунтування питання раціональної послідовності вивчення матеріалу з
урахуванням морфо-функціональних особливостей розвитку організму
студентів, складності технічних прийомів [5, 7].
Недостатньо повно розроблена методика використання тренажерів на
заняттях фізичною культурою ВНЗ при формуванні ігрових навичок
волейболіста [2, 3, 6]. У цьому зв’язку назріла необхідність наукового
обґрунтування ряду проблем, а саме:
1. Відповідності сучасного стану програмного матеріалу для проведення
уроків з фізичної культури, спрямованого на формування навичок виконання
школярами технічних прийомів волейболу;
2. Визначення закономірностей виконання рухів в структурі технічних
прийомів волейболу (роботи кистей, при взаємодії рук з м’ячем в ударних
рухах; переміщень по майданчику, при виконанні технічних прийомів залежно
від напрямку і відстані).
3. Виявлення вікових особливостей формування ігрових рухових навичок
(стабільності і точності адресування м’ячів) при виконанні технічних прийомів.
Вибір теми дослідження заснований на припущенні (гіпотезі) що:
– діюча нині програма [12], на підставі якої проводяться спеціальні заняття
з волейболу, разом з позитивними сторонами, має ряд істотних недоліків при
формуванні ігрових рухових навичок волейболіста у студентів;
– навчальний процес занять з волейболу не відповідає можливостям
студентів та завданням формування у них ігрових навичок, вимагає внесення
нових нетрадиційних підходів, оптимізують його специфічну організацію та
утримання на основі врахування реальних можливостей студентів [8], розробки
нових принципів, що дозволяє удосконалити цей процес.
Мета та завдання дослідження – визначити за літературними джерелами
стан дослідження проблеми застосування технічних та тренажерних пристроїв
для удосконалення технічної підготовки волейболістів.
Об’єкт дослідження – технічна підготовка волейболістів.
Предмет дослідження – засоби і методи використання технічних і
тренажерних пристроїв для удосконалення технічної підготовки волейболістів.
Методи дослідження:
– аналіз та узагальнення відомостей за темою дослідження літературних
джерел (узагальнення поглядів і думок авторів);
– вивчення документації з організації, планування і методів проведення
тренувальних занять з використанням технічних і тренажерних пристроїв для
удосконалення технічної підготовки волейболістів;
– відеозапис застосування технічних та тренажерних пристроїв.
Організація дослідження. Нами, з метою аналізу і узагальнення
відомостей з даного дослідження використано понад 150 літературних джерел
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та документації з організації, планування і методів використання тренажерних
пристроїв для удосконалення технічної підготовки волейболістів-початківців.
Проведено понад 50 відеозаписів занять на тренажерних пристрах для
формування умінь і навичок освоєння технічних елементів гри у волейболі.
Результати дослідження. Високий рівень спортивних результатів у спорті,
підвищення вимог до результатів тренерської праці, творче переосмислення
всього комплексу застосовуваних засобів і методів на заняттях з фізичного
виховання – все це призводить до обґрунтування і пошуку нових шляхів
раціоналізації педагогічного процесу. Одним з таких шляхів є використання
технічних засобів навчання [1, 2]. Під технічними засобами навчання
розуміються тренуючі пристрої, що забезпечують виконання спортивних вправ
із заданими зусиллями і структурою руху без контрольованої взаємодії. Під
терміном «тренажер» розуміється пристрій для навчання і вдосконалення
спортивної техніки, розвитку фізичних якостей чи вдосконалення аналізаторних
функцій організму при наявності зворотного зв’язку [10].
Таким чином, визначено основні ознаки тренажерів і технічних пристроїв –
це створення штучних умов виконання рухового завдання, за рахунок яких
забезпечуються кращі можливості зміни руху за обраними параметрами і
забезпечення контролю за цими змінами [3]. Тренажери та спеціальні
обладнання забезпечують прискорення вдосконалення рухових навичок,
зниження травматизму і психічної напруженості, сприяють розвитку активності
тих, хто займаються [5, 6].
Основними вимогами до розробки і застосування технічних засобів
навчання є обов’язкове підвищення якості тренувального процесу, простота в
підготовці до роботи і в процесі їх використання, надійність в експлуатації,
відповідність навичок і розуміння засвоюваних дій і т.д. [6]. І.П. Ратов [10], не
заперечуючи важливої ролі складних електронних тренажерів, надає більшого
значення простим тренажерним пристроям, які будуть ще довго застосовуватися
в педагогічному процесі. Це часто пов’язано з тим, що складні електронні
пристрої, як правило, створюються в одиничних екземплярах, що ускладнює їх
широке впровадження в практику.
Специфіка діяльності накладає певні обмеження на вимоги, що
пред’являються до технічних засобів навчання [11], які є основним напрямком
при їх розробленні. Технічні засоби навчання і контролю в спорті, які
включають засоби зворотного зв’язку та інші засоби механізації тренувального
процесу, сприяють формуванню рухових навичок, розвитку фізичних якостей,
контролю за їх вдосконаленням [11]. Застосування тренажерних пристроїв у
фізичному вихованні та спорті засноване на ствердженні, сформульованому І.П.
Ратовим [10] про можливість цілеспрямованої зміни характеристик
досліджуваних спортивних вправ на основі відтворення рухів у спеціально
створених штучних умовах. Недоліки звичайних форм навчання можна
значною мірою усунути за допомогою тренажерів, що моделюють реальні
умови спортивної діяльності [7].
У науково-методичній літературі прийнято низку спроб класифікувати
технічні та тренажерні пристрої, причому, в кожну класифікацію закладено
низку об’єктивних підстав. Однією з таких підстав класифікації є спрямованість
штучних умов, що залежать від особливостей змагальної діяльності в певних
видах спорту [4]:
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1-ий клас – формування необхідних рухів спортсмена та окремих
компонентів його рухової діяльності;
2-ий клас – моделювання факторів управління об’єктом, який рухається;
3-ий клас – відтворення дій партнерів або суперників. Тренажери цього
класу характерні для спортивних ігор і єдиноборств.
Іншою підставою для класифікації тренажерів служить поєднаність їх
впливу. Тут виділяється три групи [2]: для розвитку швидкісно-силових якостей
у зв’язку зі структурою спортивної вправи, для технічної та спеціальної
фізичної підготовки при формуванні певних навичок виконання технічних
прийомів та для загальної фізичної підготовки.
Різні умови внутрішньої організації складних і спрощених рухів і їх різна
цільова спрямованість знайшли своє відображення у визначенні ряду основних
особливостей конструкції тренажерних пристроїв і тренувальних пристосувань.
Якщо одні з них переважно орієнтовані на формування цілісних рухів, то
основна спрямованість інших – локалізована опрацюванням, зміцнена
елементами руху. Якщо призначення тренажерних пристроїв розглядати в
організації координаційних взаємовідносин цілісним рухом, то завдання
«накопичення» потенціалу рухових ланок повинно переважно вирішуватися на
основі використання системи різноманітних тренажерних пристроїв, що
дозволяють забезпечити акцентовані взаємодії на відповідні м’язи різних
рухових ланок [9]. Висунутий Ю.Н. Клещовим [8] принцип сполучення
технічної та фізичної підготовки припускає, що в числі визначальних умов
ефективності тренувальної вправи слід вважати відтворення в ньому основних
елементів спортивної вправи при відповідності режимів м’язової напруги.
Звідси, основна вимога до тренажерних пристроїв-необхідність передбачати
обов’язкову структурно – функціональну відповідність виконувати на тренажері
вправи штучно відтворюваними і акцентованими елементами цілісного
рухового акту.
Розглядаючи вплив занять волейболом на сенсомоторні якості, автори
приходять до наступних висновків:
– характер та умови навчально-спортивної діяльності у волейболі сприяють
значному збільшенню швидкості простої реакції вибору, реакції розрізнення і
точності на об’єкт, що рухається і також на показники латентного періоду
складної зорово-моторної реакції вибору;
– із зростанням кваліфікації статистично вірогідно покращується реакції на
руховий об’єкт а також на показники латентного періоду складної зоровомоторної реакції вибору. Водночас достовірних змін за показниками латентного
періоду простої зорово-моторної реакції не спостерігалося. Ю.Д. Железняк [7]
пояснює це положення тим, що проста рухова реакція, як одна з форм прояву
швидкості, визначається більшою мірою генетичними факторами і в меншій
мірі піддається впливу засобів навчально-тренувального процесу.
На рухову діяльність волейболіста істотний вплив мають різні чинники
зовнішнього середовища [5]. Звідси, важливе значення приділяється знанню
біомеханічних закономірностей взаємодії волейболіста з навколишнім
середовищем, яке служить основою використання тренажерів, що моделюють
природні умови виконання техніко-тактичних дій [10]. У волейболі, як і в інших
видах спорту, створюються тренажери, що впливають на різні види підготовки
[7].
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Застосування тренажерів допомагає правильно відтворити схему
досліджуваного технічного прийому, волейболісти бачать свої помилки і
добиваються точності і безпомилковості руху [6].
Кожен тренажер при його використанні повинен мати чітку спрямованість
за видами підготовки – фізичну, технічну і тактичну.
Відзначимо, що тренажерні пристрої можуть використовуватися на будьякому етапі підготовки волейболістів, їх роль з ростом майстерності
спортсменів підвищується [8].
Висновки. Аналіз літературних джерел дозволив встановити:
–методика використання тренажерів на заняттях фізичною культурою ВНЗ
при формуванні ігрових навичок волейболіста недостатньо повно розроблена;
– характер та умови навчально-спортивної діяльності у волейболі сприяють
значному збільшенню швидкості простої реакції вибору, реакції розрізнення і
точності на об’єкт, що рухається, а також на показники латентного періоду
складної зорово-моторної реакції вибору;
– не встановлено єдиної думки фахівців щодо класифікації тренажерних
пристроїв.
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АНОТАЦІЇ
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ТРЕНАЖЕРНІ ПРИСТРОЇ В УДОСКОНАЛЕНІ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
Андрій Ковальчук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
У даній роботі на основі науково-методичного огляду зроблений глибокий аналіз і
узагальнення досвіду низки досліджень використання технічних засобів і тренажерних
простоїв, які сприяють успішному освоєнню технічної підготовки волейболістів. Також
виявлені чинники технічної підготовки засобами тренажерів пристроїв, які потребують
наукового обґрунтування.
Ключові слова: волейбол, заняття, технічна підготовка, студенти, техніка,
тренування,тренажери, технічні засоби.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА В
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Андрей Ковальчук
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В данной работе на основе научно-методического обзора сделан глубокий анализ и
обобщение опыта ряда исследований использования технических средств и тренажерных
простоев, которые способствуют успешному освоению технической подготовки
волейболистов. Также выявлены факторы технической подготовки средствами тренажеров
устройств, которые требуют научного обоснования.
Ключевые слова: волейбол, занятия, техническая подготовка, студенты, техника,
тренировки, тренажеры, технические средства.
TECHNICAL MEANS AND DEVICES TO ADVANCED TRAINERS TECHNICAL
TRAINING VOLLEYBALL
Andriy Kovalchuk
Vinnitsa state pedagogical university Mykhailo Kotsyubinskogo
In this paper, based on scientific and methodological review made a deep analysis and
generalization of the experience of a number of studies the use of technology and fitness downtime
that contribute to the successful development of technical training volleyball. Also, the factors of
technical training means training equipment devices which require scientific substantiation.
Key words: volleyball, classes, technical training, students, technology, training, trainers,
technical means.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗМАГАНЬ І
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО СПОРТУ
Олена Козлова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. За останні десятиліття кардинально змінилася
система змагань з легкої атлетики, перш за все за рахунок значного розширення
спортивного календаря Асоціації міжнародних легкоатлетичних федерацій
(ІААФ). Комерційна спрямованість сприяла появі змагань за персональними
запрошеннями, в яких призові фонди становлять великі суми грошей, зміні
правил, регламентів і організації їх проведення. Інтерес до них визначається
очікуваною високою якістю змагальної діяльності учасників [4], тому
організатори запрошують для участі обмежене коло найпопулярніших
спортсменів – лідерів сезону – і створюють умови, що сприяють демонстрації
високих спортивних результатів.
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Реформація системи змагань з легкої атлетики продовжується і сьогодні
[1], наприклад, престижні змагання Золотої ліги в 2010 р. було перейменовано
у Діамантову лігу, представлену як конкурент Формули-1 і тенісного Великого
шолома. Таке перетворення, пов'язане з прагненням ІААФ упорядкувати
календар і структуру статусів міжнародних комерційних турнірів, було
спрямоване на залучення до участі у них «зірок» світової легкої атлетики не
лише в європейських, й в американських, азіатських стартах та привнесення у
легку атлетику елементів регулярності, що є характерним для командних видів
спорту або біатлону. Зазвичай, такі зміни не могли не позначитися на побудові
процесу підготовки і структурних утворень, перш за все на участі у змаганнях
найсильніших легкоатлетів світу. Більшість спортсменів, ігноруючи
закономірності становлення готовності до вищих досягнень, стали виступати у
багатьох стартах зі значними призовими фондами, високим рівнем мотивації, що
часто призводить до протиріччя з цілеспрямованою підготовкою до Ігор
Олімпіад і чемпіонатів світу [3]. Спортивна практика останніх років
переконливо показує зменшення випадків демонстрації кращих спортивних
результатів у головних змаганнях року. Ця проблема дуже актуальна для
спортсменів України, про що свідчить глибокий аналіз виступів збірної команди
нашої країни на Іграх ХХХ Олімпіади в Лондоні. З 78 учасників особисті
спортивні результати (чоловіки і жінки) продемонстрували 14 % спортсменів,
причому багато хто не претендував на завоювання олімпійських медалей. Це, з
одного боку, вимагає визначення характерних особливостей, що відбулися в
системі змагань, а з іншого – потребує узагальнення досвіду участі у змаганнях
найсильніших легкоатлетів світу, які спеціалізуються у різних дисциплінах з
урахуванням усіх цих змін, що є актуальним, своєчасним для подальшого
удосконалення змагальної і тренувальної діяльності легкоатлетів високої
кваліфікації.
Зв'язок роботи з важливими науковими, практичними завданнями.
Роботу виконано згідно зі «Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури 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 атлетики)», №
державної реєстрації 0111U001721.
Мета дослідження – удосконалення підготовки спортсменів високої
кваліфікації на основі визначення характерних особливостей сучасної системи
змагань і змагальної діяльності найсильніших легкоатлетів світу.
Методи дослідження:
теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та
інформації світової мережі Internet, законодавчих актів і програмних документів;
аналіз і узагальнення календарів, протоколів, рейтингів змагань,
змагальної діяльності легкоатлетів високої кваліфікації;
методи статистичного аналізу.
Організація дослідження. На першому етапі для визначення
перспективних напрямів вирішення проблеми підготовки спортсменів високої
кваліфікації було здійснено вивчення сучасної системи змагань з легкої
атлетики, проведено аналіз календарів змагань ІААФ, ЄАА, ФЛАУ у період
2000–2013 рр., рейтингів змагань (n = 7200) протягом 2001–2013 рр. у
дванадцяти категоріях. Розглянуто питання змін в організації та проведенні
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змагань з легкої атлетики, системи заохочень спортсменів (грошові винагороди,
очки за місце).
На другому етапі для аналізу змагальної діяльності атлетів високої
кваліфікації у різних дисциплінах легкої атлетики було використано наявні
матеріали, що стосувалися кількості змагань, їх розподілу протягом року,
інтервалів між виступами, динаміки спортивних результатів. У ході дослідження
було затонуто питання кількості змагань у найсильніших легкоатлетів світу
протягом року, починаючи з 1970-х років. Слід зазначити, що під час аналізу
змагальної діяльності легкоатлетів високої кваліфікації враховували лише
офіційні змагання, дані про її обсяг до 2000 р. було отримано завдяки аналізу
науково-методичної літератури [2, 4, 5], у період 2000–2014 р. – протоколів
змагань переможців і призерів Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу в різних видах
змагань (чоловіки – n = 160) (жінки – n = 130).
На третьому етапі проводили аналіз і систематизацію отриманих даних.
Результати дослідження та їх обговорення. У результаті проведеного
дослідження виявлено тенденції, що мають місце у системі змагань та
впливають на побудову підготовки спортсменів високої кваліфікації, серед яких:
– розширення спортивних календарів (проводяться майже 500 змагань з
легкої атлетики на рік різного рівня);
– формування ієрархічних рівнів змагань за персональними запрошеннями
з урахуванням спортивних результатів, показаних легкоатлетами; рівня їхньої
професійної майстерності (місце у світових рейтингах, титули: призери Ігор
Олімпіад і чемпіонатів світу, світові рекордсмени), рекордів світу, установлених
у конкретному змаганні з орієнтацією включення до програми тих
легкоатлетичних видів, що можуть принести прибутки при розподілі їх на
категорії «Вищий клас», «Класичні», «Популяристичні», фінансових і
рейтингових стимулів участі у них;
– внесення змін до правил змагань в окремих легкоатлетичних видах для
підвищення динамічності легкоатлетичної програми (не допускається фальстарт
у спринті, зміна послідовності виконання спроб у стрибках тощо);
– інтеграція у єдину систему змагань форматів олімпійського спорту
(досягнення найвищих індивідуальних і командних спортивних результатів у
головних змаганнях) і професійного спорту (комерційний успіх);
– серійність проведення окремих змагань за персональними запрошеннями
з короткими інтервалами три–шість днів між ними. У Золотій лізі до 2010 р.
було три серії стартів з короткими інтервалами, у Діамантовій лізі – дві з такими
короткими інтервалами. У цих престижних турнірах необхідна безперервна
участь спортсменів у вигляді системи заохочувальних очок за призове місце,
грошових винагород (у змаганнях Золотої ліги розігрувався джек-пот у 1 млн
дол. США, переможець Діамантової ліги, який набрав найбільшу кількість очок
за сезон у конкретній дисципліні легкої атлетики з 32 видів змагань, отримує
головний приз – 40 тис. дол. США і діамант від швейцарської компанії Beyer
масою 4 карати, вартістю близько 80 тис. дол., за обов'язкової участі в усіх
турнірах, включаючи фінал).
Однією з проблем планування участі спортсменів у змаганнях є чітке
визначення їх кількості протягом року.
Узагальнюючи дані дослідження, можна виділити поступове збільшення
кількості змагань у сильніших легкоатлетів світу, починаючи з 1970 – 1980 рр., і
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досягнення максимальних значень в 1990-ті роки – 25–36 змагань – чоловіки і
20–29 – жінки у бігу на короткі, середні і довгі дистанції, в легкоатлетичних
стрибках і метаннях (p < 0,05), окрім марафонського бігу (p > 0,05).
У 2000-ті роки спостерігається зниження середніх показників кількості
змагань у найсильніших легкоатлетів світу від 4,20 до 21,53 % (чоловіки) і від
4,47 до 15,07 % (жінки) порівняно з 1990-ми роками у різних видах змагань
легкої атлетики за достовірних відмінностей (p < 0,05), не зважаючи на
розширення спортивного календаря.
Зниження кількості змагань в 2000-х роках у найсильніших легкоатлетів
світу можна пояснити різними причинами, основною з яких є цілеспрямована
підготовка до Ігор Олімпіад і чемпіонатів світу і до обмеженого числа змагань за
персональними запрошеннями, які, як правило, найбільш популярні, мають
високий рейтинг і призові фонди. Перемога в них приносить бонуси у вигляді
фінансових і рейтингових заохочень і дає можливість змагатися за джек-пот.
У зв'язку зі зміною системи змагань різко збільшилася кількість виступів
легкоатлетів високої кваліфікації за кордоном (на різних континентах) і
зменшилася усередині країни. Часто розподіл стартів протягом року має
серійний характер з інтервалом між ними в три–шість днів і далекими
перельотами, що різко підвищує вірогідність травм і професійних захворювань,
веде до скорочення періоду виступів на рівні вищих досягнень.
Зміна системи змагань не могла не позначитися на збільшенні тривалості
змагального періоду. Найсильніші атлети світу починають виступати у
змаганнях на початку травня і закінчують – у вересні–жовтні. В умовах
тривалого змагального періоду (понад чотири місяці) виникла необхідність
розподілу змагань серіями на двох–трьох спеціальних етапах. Це дозволяє
звільнити час для поглибленої тренувальної роботи у проміжках між серіями і
тим самим забезпечує досягнення найвищих спортивних результатів у головних
змаганнях сезону. Одночасно при плануванні кількості змагань і стартів у
кожному конкретному випадку потрібний строгий індивідуальний підхід, що
підтверджується досвідом передової спортивної практики. Проте очевидним є
факт, що зайва змагальна діяльність легкоатлетів негативно впливає на якість
підготовки і рівень їхньої майстерності, різко знижує вірогідність досягнення
ними найвищих результатів у Іграх Олімпіад і чемпіонатах світу. На рисунку 1
наведено конкретні приклади виступів на чемпіонаті світу двох найсильніших
спортсменів, які нині знаходяться на другій і четвертій позиції загального
світового рейтингу. Оптимальна кількість змагань (11) і їх раціональний
розподіл у системі річної підготовки дозволили Б. Бондаренко на чемпіонаті
світу 2013 р. зайняти перше місце з результатом, який відповідає рекорду
України – 2,41 м (рис. 1, а). Одночасно бачимо зниження результатів Р. Лавіллені
(нині – рекордсмен світу в закритих приміщеннях – 6,16 м), який перед
чемпіонатом світу виступив у 23 змаганнях (рис. 1, б).
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Рисунок 1 – Динаміка спортивних результатів у системі річної підготовки 2013 р.:
а ) Б. Бондаренко (Україна) – стрибок у висоту (перше місце); б) Р. Лавіллені (Франція)
– стрибок з жердиною (друге місце); ЧС – чемпіонат світу

Результати дослідження свідчать про те, що на сьогодні доповнено
уявлення про змагальну діяльність найсильніших легкоатлетів світу з
урахуванням змін, котрі відбулися у системі змагань. Виявлено тенденції,
характерні для сучасного стану участі у змаганнях легкоатлетів різних країн і
їхньої спеціалізації. Досвід світової спортивної практики підтверджує
необхідність орієнтації системи спортивної підготовки на досягнення високих
результатів у головних змаганнях при строго диференційованій змагальній
діяльності, де різні змагання за персональними запрошеннями розглядаються як
підготовчі, контрольні підвідні і використовуються як засіб підготовки.
Висновки:
1. Тенденціями розвитку системи змагань у сучасних умовах, що впливають
на змагальну і тренувальну діяльність легкоатлетів високої кваліфікації, є:
глобалізація і розширення спортивних календарів, інтеграція в єдину
систему змагань форматів олімпійського і професійного спорту;
розширення мережі змагань і географії їх проведення на різних континентах;
звуження програми змагань за персональними запрошеннями порівняно з
Іграми Олімпіад, чемпіонатами світу;
компактна організація проведення змагань за персональними запрошеннями
протягом одного дня за скороченою програмою в одне коло для обмеженої
кількості учасників;
внесення змін до правил змагань в окремих легкоатлетичних дисциплінах з
метою підвищення динамічності програми;
формування ієрархічних рівнів змагань за персональними запрошеннями з
урахуванням спортивних результатів, показаних легкоатлетами на змаганнях, рівня
їхньої професійної майстерності (місце у світових рейтингах, титули, рекорди
світу, установлені у конкретному змаганні), з орієнтацією на включення до
програми тих легкоатлетичних дисциплін, які можуть приносити прибутки при
розподілі їх на категорії «Вищий клас», «Класичні», «Популяризаторські»;
орієнтація на ті дисципліни легкої атлетики, які найбільш популярні серед
глядачів;
серійність проведення окремих змагань за персональними запрошеннями з
короткими інтервалами три–шість днів між етапами серії із заохоченням
безперервної участі спортсменів у вигляді системи очок за призове місце,
грошових винагород і розіграшу джек-пота у змаганнях вищого рівня.
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2. Інтенсивна професіоналізація і комерціалізація легкоатлетичного спорту
наприкінці 1980–1990-х років і спричинене ними розширення календаря
привели до різкого збільшення участі у змаганнях спортсменів, які
спеціалізуються у різних видах легкої атлетики, в окремих випадках удвічі,
кількість щорічних змагань досягла 20–25 і більше. У 2000-х роках стало
зрозуміло, що зайва змагальна діяльність різко знизила вірогідність досягнення
найвищих результатів у чемпіонатах світу й Іграх Олімпіад, що стало основою
для оптимізації змагальної діяльності найсильніших легкоатлетів світу в системі
річної підготовки.
3. Практика останніх років, наукові дослідження свідчать про те, що
раціональна побудова річної підготовки спортсменів високої кваліфікації до
головних змагань (Ігри Олімпіад, чемпіонати світу) на основі спадкоємності й
органічного взаємозв'язку різних циклів може бути забезпечена за умови участі
в 12–14 змаганнях. У цьому випадку закономірне становлення спортивної
майстерності, орієнтоване на досягнення найвищого результату в головних
змаганнях року, може поєднуватися з досить ефективною змагальною
діяльністю. При цьому слід враховувати:
час, кількість і ранг змагань, необхідних для досягнення стану найвищої
готовності у головних змаганнях року;
терміни виконання спортивних нормативів ІААФ;
кількість змагань, що моделюють умови і регламент проведення головних
змагань року;
раціональний розподіл змагань і їхніх серій протягом року при
оптимізації участі у змаганнях із короткими інтервалами (три–шість днів);
– необхідність припинення змагальної практики за два–три тижні до
головних змагань чотириріччя;
– необхідність підписання контрактів з менеджерами в терміни, що не
порушують закономірності планомірної підготовки до головних змагань року;
– чинники зовнішнього середовища (висота над рівнем моря, температура,
вологість, зміна часового поясу).
Перспективи покращення змагальної діяльності легкоатлетів у даній
проблемній сфері слід пов'язувати з удосконаленням системи підготовки за
рахунок подальшої розробки річної періодизації, багаторічної підготовки,
системи підготовки спортивного резерву.
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АНОТАЦІЇ
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗМАГАНЬ І ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РОЗВИТКУ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО СПОРТУ
Олена Козлова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Визначено тенденції розвитку системи змагань, що впливають на змагальну і тренувальну
діяльність легкоатлетів високої кваліфікації: розширення спортивного календаря, мережі змагань і
географії їх проведення на різних континентах; звуження програми змагань за персональними
запрошеннями порівняно з Іграми Олімпіад та чемпіонатами світу і компактна їх організація
протягом одного дня; формування ієрархічних рівнів цих змагань; серійність проведення окремих
змагань за персональними запрошеннями з короткими інтервалами 4–6 днів між етапами серії.
Виявлено зниження середніх показників кількості змагань у найсильніших легкоатлетів
світу у різних дисциплінах в останнє десятиріччя, не зважаючи на розширення спортивного
календаря. Закономірне становлення спортивної майстерності, орієнтоване на досягнення
найвищого результату в головних змаганнях року може бути забезпечене за умови участі в 12–
14 змаганнях і поєднуватись з досить ефективною змагальною діяльністю.
Ключові слова. Система змагань, змагальна діяльність, легкоатлети високої
кваліфікації.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СОРЕВНОВАНИЙ И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА
Елена Козлова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Определены
тенденции
развития
системы
соревнований,
влияющие
на
соревновательную и тренировочную деятельность легкоатлетов высокой квалификации:
расширение спортивного календаря, сети соревнований и географии их проведения на разных
континентах; сужение программы соревнований по персональным приглашениям в сравнении
с Играми Олимпиад и чемпионатами мира, компактная их организация на протяжении одного
дня; формирование иерархичных уровней этих соревнований; серийность проведения
отдельных соревнований по персональным приглашениям с короткими интервалами 4–6 дней
между этапами серии.
Установлено снижение средних показателей количества соревнований у сильнейших
легкоатлетов мира в разных дисциплинах в последнее десятилетие, несмотря на расширение
спортивного календаря.
Закономерное становление спортивного мастерства, ориентированное на достижение
наивысшего результата в главных соревнованиях может быть обеспечено при условии участия
в 12–14 соревнованиях и объединяться с достаточно эффективной соревновательной
деятельностью.
Ключевые слова. Система соревнований, соревновательная деятельность, легкоатлеты
высокой квалификации.
CHARACTERISTIC FEATURES OF COMPETITION SYSTEM AND COMPETITIVE
ACTIVITY OF ELITE ATHLETES AT THE CURRENT STAGE OF TRACK AND FIELD
SPORT DEVELOPMENT
Elena Kozlova
Natsіonalny unіversitet fіzichnogo vihovannya i Sport of Ukraine
Trends of competition system development influencing competitive and training activity of
elite track and field athletes have been determined: expansion of sports calendar, network of
competitions and geography of their holding at various continents; narrowing competition program
according to personal invitation as compared to that of the Olympic Games and the World
Championships, their more compact organization within one day; formation of hierarchical levels of
these competitions; serial character of holding some invitational competitions with short (4-6 days)
intervals between stages of series.
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Decrease of an average number of competitions attended by elite track and field athletes in
different disciplines has been noted during the last decade, despite sports calendar expansion.
Regular improvement of sports mastership focused on the highest performance at the major
competitions should be provided on the basis of participating in 12-14 competitions and should be
combined with sufficiently efficient competitive activity.
Key words. Competition system, competitive activity, elite track and field athletes.

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ
ТЕХНІЦІ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНОСТІ У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ
Борис Кокарев
Запорізький національний університет
Постановка проблеми. Спортивна аеробіка (аеробна гімнастика) –
сучасна, складна система, що розвивається. У методологічному аспекті будьякий прогресивний розвиток системи пов'язаний з її ускладненням, структурним
зростанням, збільшенням функцій в процесі досягнення результату.
Питання безпосередньої підготовки до змагань найвищого рівня зокрема, в
гімнастичних дисциплінах, питання вдосконалення їх психологічних, технічних
і фізичних кондицій досить ґрунтовно описані в дисертаційних дослідженнях і
наукових працях таких відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців, як Аверіна
Т.Є. (1987), Аркаєв Л.Я. (1996), Андреасян К.Б. (1996), Платонов В.М. (1997,
2013), Атаманюк С.І. (2006) та ін.
У той же час звертає на себе увагу факт, що питання інтегральної
підготовки з органічною ув'язкою всіх її компонентів в єдину педагогічну
систему висвітлені недостатньо повно, а на рівні практичної реалізації, в
основному, вирішуються на інтуїтивному рівні.
Незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень з
тематики представленого дослідження, проблема підвищення ефективності
тренувальної та змагальної діяльності спортсменів у вітчизняній спортивній
аеробіці залишається актуальною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки через
загострення боротьби на міжнародній арені проблема підготовки
конкурентоспроможних спортсменів у різних видах гімнастичних дисциплін
набула особливого значення. Поряд з цим, протягом кількох останніх
олімпійських циклів встановилася тенденція цілеспрямованого, планомірного
підвищення складності змагальних програм [4] .
Проблема вдосконалення музично-рухових композицій у видах спорту зі
складною структурою рухів постійно перебуває в полі зору фахівців. Для її
вирішення поряд з традиційними завжди застосовувалися нові технології. У
зв'язку з цим особливого значення і актуальності набула проблема підготовки
спортсменів вищої кваліфікації. Зокрема, у вітчизняних гімнастичних
дисциплінах гостро стоїть питання створення композицій, що включають
елементи вищої складності та їх впливу на змагальний результат [7] .
Спортивна аеробіка (аеробна гімнастика) являє собою складні комбінації, в
яких спортсмени виконують безперервний і високо інтенсивний комплекс вправ,
що містять сполуки аеробних ациклічних рухів з різними за складністю
елементами структурних груп і взаємодії між партнерами. Програма повинна
демонструвати постійний рух, гнучкість, силу і використання 7-и основних
елементів складності, виконані з високим ступенем досконалості [3].
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У спортивних видах гімнастики проблема розробки оптимального
технологічного процесу підготовки до змагань в останні роки активно
вдосконалюється. Ряд фахівців в області теорії і методики спортивного
тренування вказують на те, що сучасна технологія підготовки спортсменів
вищого класу спирається на результати наукових досліджень і має науково методичну основу [6, 7, 8] .
Різними вченими розроблені біомеханічні і психолого-педагогічні основи
діяльності спортсменів, а також основні аспекти їх підготовки: технічної,
фізичної, психологічної та теоретичної [1, 5, 8].
Таким чином, численні дослідження свідчать про те, що науковий підхід до
тренування кваліфікованих спортсменів у спортивній аеробіці здатний
забезпечити високі досягнення [2]. Водночас, звертає на себе увагу той факт, що
спортивний напрямок аеробіки досі не знайшов належного відображення у
вітчизняній науково-методичній літературі.
Формулювання цілей роботи. Метою даного дослідження було вивчення
особливостей та ефективності застосування інноваційних технічних засобів для
інтенсифікації тренувального процесу в спортивній аеробіці.
Завдання дослідження. У відповідність з обраною метою ставилися
наступні завдання.
1. Узагальнити сучасні дані про особливості використання доступних,
портативних тренажерних засобів у методиці навчання і тренування
спортсменів вищої кваліфікації.
2. Обґрунтувати методичні особливості використання нових технічних
засобів в тренувальному процесі.
Методи та організація дослідження. Методи дослідження: аналіз
науково-методичної
літератури
з
питань
дослідження;
педагогічні
спостереження за тренувальними заняттями кращих спортсменів України, у
тому числі під час проведення НТЗ з підготовки Чемпіонатів Світу 2012 р., та
Європи 2013 р., Всесвітніх ігор 2013 р.; аналіз документів планування
підготовки збірної команди України зі спортивної аеробіки; експертна оцінка;
метод відео-реєстрації виступів та навчально-тренувальних занять; методи
математичної статистики.
Організація дослідження. Експериментальна частина дослідження була
організована на базі ЗНУ. У дослідженні взяли участь 22 спортсменки
студентських збірних команд зі спортивної аеробіки, у віці 17-24 років, що
мають спортивну кваліфікацію не нижче «кандидат у майстри спорту» та
міжнародну ліцензію спортсмена FIG.
Контрольна група у складі 12 спортсменок займалася відповідно до вимог
класичної програми тренування. Заняття складалися з вступної, підготовчої,
основної та заключної частин. Були використані загальноприйняті вправи, які
відповідали завданням кожної частини. Експериментальна група у складі 12 осіб
займалася з використанням (так само у підготовчій, основній та заключній
частинах) спеціально розроблених комплексів вправ c застосуванням тренажера
TRX ®. Заняття в обох групах проводилися 5-6 разів на тиждень по 1,5 - 2
години протягом 3 місяців.
Результати дослідження. З аналізу даних про особливості використання
тренажерних засобів у методиці навчання і тренування спортсменів вищої
кваліфікації ми побачили, що ця проблема дійсно завжди привертала увагу
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вчених і тренерів всього світу. У цьому напрямку тренування з використанням
ваги власного тіла - одна з новітніх тенденцій спортивної індустрії, про яку в
останні роки ведуться численні дискусії фахівців і проводяться дослідження їх
ефективності. Про важливість застосування технічних засобів навчання в
підготовці спортсменів було сказано і проведено багато досліджень. На даному
відрізку часу - це не просто одна з модних тенденцій, але і багато в чому
ідеальне рішення інтенсифікації методики функціонального тренінгу для м'язів
всього тіла.
На думку найавторитетніших фахівців в області теорії і методики
спортивного тренування, зокрема, фахівців з ф ізичної та функціональної
підготовки, тренажер TRX® входить до числа найяскравіших тенденцій останніх
двох років (див. рис. 1).

Рис. 1 – Зображення системи TRX ® у повній комплектації
Тренувальні системи TRX® сприяють розвитку всіх м'язів, об'єднуючи в
єдине ціле стабільність, рухливість, силу та гнучкість – те, що потрібно всім (без
винятку) спортсменам, особливо у видах спорту зі складною координацією
рухів. Вони також широко використовуються професійними спортсменами з
метою підвищення результативності своїх тренувань в таких видах спорту, як
футбол, волейбол, бокс, важка атлетика, бойові мистецтва, хокей, гольф, теніс і
багатьох інших. Основний аспект цих тренувань – акцент на гармонійний та
ефективний розвиток м'язів-стабілізаторів. Тренування з власною вагою
виключає осьове навантаження на хребет, саме тому тренажер TRX®
представляє особливий інтерес для тих, хто під впливом професійних
особливостей відчуває підвищені навантаження на опорно-руховий апарат.
Тренажер TRX® створює опір за допомогою двох джерел: ваги тіла і сили
гравітації. Таким чином, вправи з TRX® дозволяють по-новому поглянути на
можливості організму і змінюють погляд на звичні функціональні тренування.
Для обґрунтування методичних особливостей використання нових
технічних засобів на прикладі тренажера TRX® у тренувальному процесі, нами
було проведено експериментальне дослідження, що припускає використання
вище названої системи для оволодіння специфічними навичками з метою
навчання контрольним елементам у процесі підготовки збірної команди
Запорізького національного університету зі спортивної аеробіки до Чемпіонату
України 2013 р. Для цього з класифікації елементів спортивної аеробіки нами
були обрані силові елементи групи «B» (статична сила) [3] підгрупи «кути ноги
нарізно і кути ноги разом»: упор кутом ноги нарізно з поворотом на 720° (В 106
) і упор кутом з поворотом на 720° (В 146). У ході вирішення завдання з
виявлення закономірностей формування та динаміки розвитку навичок
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виконання відібраних елементів, на другому етапі дослідження були отримані
наступні результати (див. табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка успішності навчання контрольним елементам за середньою
кількістю зарахованих спроб у групі спортсменок
№
з/п
1.
2.

Елемент
В 106

В 146

1
3.0
2.7

Мікроцикл (тиждень навчання)
2
3
4
1
2
3
ЕГ
КГ
4.0
5.8
6.6
2.8
3.5
3.7
3.5
5.1
6.9
2.8
3.1
3.2

4
3.9
3.5

Дані, що характеризують динаміку успішності виконання відібраних для
навчання елементів дозволяють стверджувати, що вже до кінця 4 тижня
експерименту (4 мікроцикл), спортсмени ЕГ проявили більш високе вміння
виконувати обрані для вивчення і контролю елементи у порівнянні з початковим
етапом експерименту на рівні Р ≤ 0 , 05 (див. рис. 2 та 3).

Таким чином, ми бачимо, що збільшення числа успішних спроб виконання
контрольних елементів в експериментальній групі становить близько 138 %
(більше, ніж у 2 рази). У контрольній групі також відбулися істотні поліпшення
у навчанні елементам (близько 58 %). Однак, при порівнянні міжгрупових
значень помітно, що освоєння силових елементів з використанням
функціонального тренінгу на петлях TRX® йде в експериментальній групі
майже в 2 рази ефективніше, ніж у контрольній.
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Все вище перераховане дозволяє нам зробити наступні висновки:
1. З доступної науково-методичної інформації щодо застосування
інноваційних тренажерних засобів для вдосконалення навчально-тренувального
процесу виявлено, що петлі для функціонального тренінгу TRX® є найбільш
простим, доступним і ефективним засобом, що сприяє розвитку всіх груп м'язів,
об'єднуючи в єдине ціле стабільність, рухливість, силу і гнучкість як фактори
сприяння підвищенню інтенсифікації, ефективності та результативності
спортивного тренування на етапі вищих спортивних досягнень.
2. Дані, що характеризують динаміку успішності виконання трьох
відібраних для навчання елементів, дозволяють стверджувати, що вже до кінця
4 тижня експерименту (4 мікроцикл), випробовувані експериментальної групи
проявили більш високе вміння (приріст результату близько 138 %) виконувати
обрані для вивчення і контролю елементи порівняно з початковим етапом
експерименту та з контрольною групою (приріст близько 58 %).
3. Спеціально розроблені комплекси вправ на гнучкість, статичну і
динамічну силу використовуючи вагу власного тіла із застосуванням тренажера
TRX® і створені на його основі тренажерні пристосування для навчання
обертання в упорах кутом на руках експериментальним шляхом підтвердили
свою ефективність, як засобу розвитку необхідних рухових навичок і
поліпшення функціонального стану спортсменів.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ЛІТЕРАТУРА
Аверина Т.Е. Структура, содержание и особенности тренировочного процесса
гимнасток высокой квалификации в соревновательном мезоцикле : автореф. дис.
... канд. пед. наук : 13.00.04. – «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Т.Е.
Аверина. – Минск, 1987. – 24 с.
Андреасян К.Б. Моделирование годичного цикла подготовки в спортивной
аэробике : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. – «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической
культуры» / К.Б. Андреасян. – РГАФК. – М., 1996. – 23 с.
Аэробная гимнастика : Проект правил соревнований 2013 – 2016 [Електронний
ресурс] / Издание: сентябрь 2012. – Режим доступу: http://www.fig-aerobic.com /
2013-2016-AEROBIC-GYMNASTICS-CODE-OF-POINTS-Russian_a977.html
Винер
И.А.
Подготовка
высококвалифицированных
спортсменок
в
художественной гимнастике : автореф. дис. … канд. пед. наук. – СанктПетербург : ГАФК им. Лесгафта, 2003. – 25с.
Ипполитов Ю.А. Методы обучения гимнастическим упражнениям на основе их
моделирования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. – «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической
культуры» / Ю.А. Ипполитов. – ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 44 с.
Мірошніченко Т.М. Зміст та структура сучасних композицій групових вправ
художньоi гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Ермакова С.С. – Харків:
ХДАДМ, 2005. – № 11. – С. 79 - 91.
Омельянчик О.А. Построение произвольных композиционных программ
гимнастических упражнений на бревне : автореф. дис. ... канд. наук по физ. восп.
и спорту: 24.00.01. – К., 2003. - 20 с.
Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте
/ В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.
481

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
АНОТАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ТЕХНІЦІ
ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНОСТІ У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ
Борис Кокарев
Запорізький національний університет
У статті узагальнюються сучасні дані про використання інноваційних технологій,
можливості вибору найбільш перспективних напрямків для їх застосування у навчальнотренувальному процесі кваліфікованих спортсменів. Цілеспрямоване використання
тренажерних пристроїв дає позитивні результати для вагомих здобутків в індивідуальних і
командних видах спорту. Автор наголошує на важливості використання тренажерів у побудові
системи СФП та навчанні спортсменів технічним діям. Їх використання можливе, як для
оптимізації рухових навичок, так і для вдосконалення окремих технічних ланок. Крім того, при
виявленні помилок в оволодінні технікою, тренажерні пристрої вибірково впливають на окремі
ланки структури або на весь елемент в цілому.
Ключові слова: елемент, аеробіка, підготовка, техніка, артистичність, складність,
аналіз, компонент, методика, суддівство, класифікація.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫМ ПОДХОДОМ К ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ
ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОСТИ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
Борис Кокарев
Запорожский национальный университет
В статье обобщаются современные данные об использовании инновационных
технологий, возможности выбора наиболее перспективных направлений для их применения в
учебно-тренировочном процессе квалифицированных спортсменов. Целенаправленное
использование тренажерных устройств дает положительные результаты для весомых
достижений в индивидуальных и командных видах спорта. Автор отмечает важность
использования тренажеров в построении системы СФП и обучении спортсменов техническим
действиям. Их использование возможно, как для оптимизации двигательного навыка, так и для
совершенствования отдельных технических звеньев. Кроме того, при обнаружении ошибок в
овладении техникой, тренажерные устройства выборочно воздействуют на отдельные звенья
структуры или на весь элемент в целом.
Ключевые слова: элемент, аэробика, подготовка, техника, артистичность, сложность,
сравнительный анализ, компонент, методика, судейство, классификация.
USE THE CUSTOM APPROACH TO TEACHING TECHNICS PARTS COMPLEXITY
IN SPORTS AEROBICS
Boris Kokarev
Zaporizhzhya National University
The article summarizes current data on the use of innovative technologies, the ability to select
the most promising directions for their use in the training process of qualified athletes. Purposeful use
of training devices gives positive results for significant achievements in individual and team sports.
The author notes the importance of the use of simulators in the construction of special physical
preparation system and technical actions training for athletes. Their use is possible as to optimize
motor skill, and to improve the separate technical units. Furthermore, when errors are detected in the
mastering equipment, training devices to selectively act on the individual links of the entire structure
or element as a whole.
Key words: element, aerobics, preparation, technique, artistry, complication, analysis,
component, method, judging, classification.

482

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ
ХЛОПЧИКІВ 6 - 8 РОКІВ ЗАСОБАМИ ГІМНАСТИКИ, ЗАГАЛЬНОЇ ТА
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Світлана Кокарева, Олена Черненко, Аліна Кубатко, Сергій Щербій
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Постановка проблеми. Проблема фізичного вдосконалення, центральне
місце в якій займають такі фізичні якості як сила, гнучкість, координаційні
здібності, швидкість, витривалість, хвилює і цікавить людину протягом усього
життя. Цим, значною мірою, обумовлений великий інтерес, який проявляється у
різних країнах до сучасного спорту високих досягнень, який є ареною
демонстрації унікальних фізичних можливостей людини.
Сучасний рівень розвитку спортивної гімнастики вимагає тривалої і
наполегливої роботи з дитячого до зрілого віку, спрямованої на розвиток
фізичних якостей, оволодіння технікою різноманітних складних вправ, і
виховання психологічної стійкості. Універсальними засобами розвитку
необхідних фізичних якостей юних гімнастів у всі часи є вправи загальної та
спеціальної фізичної підготовки, класичні вправи снарядної гімнастики та
акробатики. Тому, на наш погляд, питання що винесені на розгляд у
представленому дослідженні з роками не втрачають своєї актуальності, а й
навпаки, збільшують її з погляду на ситуацію сьогодення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як відзначають у своїх
роботах багато фахівців, умовні рефлекси у дітей виробляються швидко, але
закріплюються не відразу. Навички дитини спочатку не є міцними [3, 4, 5].
Матеріали досліджень, при вивченні вікових особливостей дітей 6-15
річного віку свідчать про те, що у період від 5 до 12 років відбувається
інтенсивний розвиток і вдосконалення функції кори великих півкуль. Діти 5-6
років значно поступаються у швидкості утворення складних умовних зв'язків і
гальмівних реакцій, а також в міцності (стійкості) вироблених умовних
рефлексів [3, 4, 6, 7].
Розглянутий у роботі віковий проміжок – практично найсприятливіший
період для розвитку більшості фізичних якостей та їх проявів. Згідно
твердженням більшості авторів [1, 4, 5, 7, 9, 10], в цей час настає сенситивний
період для розвитку координаційних здібностей, гнучкості. Оптимальним він є і
для закладання основи до прояву силових здібностей. У сучасній науковометодичній літературі досі не існує єдиної думки не тільки з приводу
категорійного апарату проблеми координаційних здібностей, але і з тим, що
безпосередньо з цим пов'язано. Так, наприклад, існує думка, що розвиток
спритності, як одного з проявів координаційних здібностей, безпосередньо
пов'язана з вдосконаленням просторово-часових орієнтувань та інших
здібностей, тому що спритність визначається умінням швидко перебудовувати
рухову діяльність відповідно з раптовою зміною обставин. У таких вправах
пред'являють підвищені вимоги до уваги, кмітливості, швидкості реакції, тому
що умови можуть змінюватися швидко, несподівано [2, 3, 5].
Таким чином, розглядаючи доступну літературу з питань вікових
особливостей розвитку рухової функції у дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку, ми можемо зробити висновок про те, що в попередні роки цій
проблемі було присвячено чимало досліджень. Однак, з початку 90-х років
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намітився певний застій у вивченні та висвітленні даного наукового напрямку
[5, 7, 8].
Формулювання цілей роботи. Метою роботи було дослідити динаміку
розвитку рухових якостей юних гімнастів засобами гімнастики і визначити
ефективність завдань різної спрямованості при початковому навчанні.
Завдання дослідження:
1.
Визначити найбільш ефективні групи вправ для самостійного
відпрацювання в тренувальному занятті.
2.
Дослідити ефективність впливу виконання самостійних завдань на
різні сторони спортивної підготовки юних гімнастів.
Методи та організація дослідження. Методи дослідження: аналіз
науково-методичної
літератури
з
питань
дослідження;
педагогічні
спостереження за тренувальними заняттями; анкетування та співбесіди з
тренерами груп початкової підготовки; аналіз документів планування
підготовки юних гімнастів; експертна оцінка; методи математичної статистики.
Організація дослідження. Експериментальне дослідження було проведено
в 2 етапи. На першому етапі (квітень - грудень 2012 р.) за результатами
попереднього тестування і наступних іспитів за програмою ОФП, були відібрані
2 групи юних спортсменів (експериментальна та контрольна групи). Крім того,
був зроблений вибір експериментальної методики. Основним завданням і
особливістю даної методики було виконання досить великої кількості вправ
силової спрямованості, об'єднаних у групи за завданням тренера й за умови його
безпосереднього контролю за їх виконанням (підказки, пояснення, виправлення
помилок), але в той же час, уникаючи зайвої опіки, тобто самостійно.
Відстеження динаміки розвитку рухових якостей спочатку проводилося за
даними напрямками: динамічні силові якості (за тестами «підтягування у висі на
перекладині», «стрибок у довжину з місця»); статичні силові якості (за тестами
«упор кутом на підлозі» і «упор зігнувши ноги на підлозі»); гнучкість (за
тестами «місток», нахил вперед сидячи на підлозі («складка») ноги разом і ноги
нарізно і «шпагати» (на ліву, праву, поперечний); технічна (спеціальна рухова)
підготовленість (за тестами «перекид вперед», «перекид назад», «стійка на
голові», «перемахи ногами вперед - назад в упорі на ручках» (кінь / махи),
«розмахування на перекладині і в упорі на брусах»).
Інша група (контрольна) тренувалася за звичайною методикою, виконуючи
завдання груповим методом, тобто з використанням роздільного способу
виконання вправ під рахунок тренера.
На другому етапі дослідження (січень - квітень 2013р.) в ході
педагогічного експерименту було перевірено
ефективність впливу
експериментальної методики на розвиток рухових якостей юних гімнастів. Двічі
протягом даного етапу проводилося тестування груп за показниками фізичної та
технічної підготовленості. Тестування проходило у формі змагань або
контрольних занять з фізичної та технічної підготовки. Дані було внесено до
протоколів змагань.
Всі дослідження проводилися на базі Запорізького національного
університету. У них брали участь хлопчики-гімнасти 2003 - 2005 р.р. груп
початкової підготовки 2-го та 3-го років навчання, що займаються гімнастикою
у двох гімнастичних клубах та секціях м. Запоріжжя: ДЮСШ № 1 та
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Закінчення експерименту

Початок експерименту

спортивного клубу ЗНУ. Тренувальні заняття тривалістю 2 академічні години
проводилися 3 рази на тиждень.
Результати дослідження. З метою дослідження ефективності впливу
завдань силової спрямованості на розвиток рухових якостей початківців гімнастів безпосередньо на початку педагогічного експерименту до програми
тренувань групи були введені блоки силових вправ і спеціальних рухових
завдань для виконання їх в якості самостійних завдань після пояснень тренера.
Блоки вправ ЗФП – СФП та СДП – СТП, які застосовуються як самостійні
завдання, виглядають наступним чином.
Блок № 1 (вправи ЗФП і СФП).
1. Підтягування у висі на перекладині. 2. Вихід силою в упор лежачи з
положення лежачи на животі руки вгору за допомогою партнера. 3. Силою –
упор зігнувши ноги на підлозі («Півник»). 4. Упор кутом на підлозі або на
«стоялках». 5. Стрибок у довжину з місця. 6. Лазіння по канату.
Блок № 2 (вправи СТП і СДП).
1. Перекид вперед. 2. Перекид назад. 3. Стійка на голові. 4. Перемах ногами
до упору на ручках (на коні – махи). 5. Розмахування на кільцях; брусах;
перекладині. 6. Застрибування з розбігу на гірку матів.
Блок № 3 (вправи для розвитку гнучкості).
1. Складки: ноги разом і ноги нарізно. 2. Шпагати: на ліву ногу, на праву
ногу, поперечний. 3. Міст. 4. Махи ногами: вперед, назад, у сторони. 5.
Утримання (почергове) прямих ніг – «рівноваги». 6. Сидячи на п'ятах піднімання колін (для розвитку рухливості в гомілковому суглобі).
При обробці отриманих результатів були отримані наступні дані (див.
таблицю 1).
Таблиця 1
Результати перевірки фізичної підготовленості контрольної та
експериментальної групи протягом експерименту
Назва величин
Упор на кистях на
підлозі зігнувши ноги
«півник»

Э

М
2.35

2.52

M
0.61

V%
107,24

Д інт.
1.27

К

4.82

2.46

0.60

50.91

1.25

Э
К
Стрибок у довжину з Э
місця
К
Э
Упор кутом
К
Э
Гнучкість
К
Упор на кистях на
Э
підлозі зігнувши ноги
К
«півник»
Э
Підтягування
К
Стрибок у довжину з Э
місця
К
Э
Упор кутом
К
Э
Гнучкість
К

2.24
3.56
5.18
6.82
1.18
1.84
3.03
3.50
4.50

2.02
1.68
3.19
3.07
1.07
1.26
0.72
0.57
5.09

0.49
0.41
0.77
0.74
0.26
0.31
0.17
0.14
1.47

90.56
47.09
61. 56
44.94
91.33
68.76
23.60
16.19
78.31

1.02
0.86
1.61
1.55
0.54
0.65
0.36
0.29
3.07

6.27

4.41

1.33

70.25

2.78

4.33
4.96
9,17
8,09
4.83
4,18
4,69
4,67

2.81
1.44
2.17
3,45
3.33
2.27
0,32
0,47

0.81
0.43
0.63
1,04
0.96
0,69
0,09
0,14

64.78
29.06
23.64
42.62
68.81
54.34
6,71
10,00

1.69
0.90
1.32
2.17
2.01
1.4
0,19
0,29

Підтягування
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Якщо на початку експерименту спостерігалися низькі результати розвитку
статичної та динамічної сили у тестах: «Півник», «Кут», «Підтягування у висі на
перекладині», «Стрибок у довжину з місця», то до кінця експерименту ми
бачимо явний приріст результатів у спортсменів експериментальної групи. Слід
зазначити, що спостерігаються статистично значущі поліпшення практично за
всіма показниками фізичної підготовленості в експериментальній групі в кінці
експерименту, у порівнянні з початковим тестуванням.
У той же час видно, що виконання завдань зі спеціальної технічної та
спеціальної рухової підготовки мало набагато менш ефективний вплив (див.
таблицю 2).
Спочатку ми могли відзначити, що рівень технічної підготовленості на
момент початку експерименту виявився приблизно однаковим у контрольній та
експериментальній групах. Це пояснюється, на наш погляд, тим що
запропоновані до виконання вправи виявилися більш складнокоординаційного
характеру, ніж фізичні. А ще те, що вони були абсолютно не знайомі
випробуваним.
Статистично значущі відмінності в співвідношенні «початок – кінець
експерименту» по групах простежуються дуже слабко й не за всіма
показниками, з чого можна зробити висновок, що становлення технічної
майстерності то є процес багаторічний, який слабо піддається серйозній корекції
в даному віці. Навіть найпростіші вправи вимагають ретельного опрацювання
під безпосереднім контролем тренера, з виправленням великої кількості
неминучих помилок, які виникають у процесі навчання. Як видно з
представлених таблиць, діти не завжди успішно справляються з виконанням
подібних завдань.
У результаті перевірки показників можна констатувати наступне.
Найбільш ефективним для розвитку силових здібностей можна вважати вправи
спрямовані на розвиток статичної сили у порівнянні з вправами для розвитку
динамічної сили.
З метою визначення найбільш ефективних засобів вдосконалення рухових
якостей юних гімнастів, при введенні до тренувального процесу вони були
розділені на блоки, які виконувалися послідовно, один за одним в різних
варіантах. Виняток становили вправи на гнучкість, які завжди виконувалися
після загальної розминки і передували основному тренуванню. Оцінка
виконання вправ проводилася на контрольних заняттях за схемою: «зробив»«не зробив», «залік»- «не залік». Так було виявлено, що на початку першого
місяця експерименту успішно справлялися із завданням 1-го блоку (статичні
силові вправи) 20% учнів експериментальної групи, то до кінця місяця цей
показник зріс до 38%, а до кінця експерименту склав 79%, виявивши тим самим
статистичну значущість, згідно критичного значення критерію Стьюдента (t критерій Р ≤ 0.01).
Виконання завдань з технічної підготовки, навпаки, особливої
ефективності не виявило. Більше того, незважаючи на практично рівний
відсоток успішності виконання елементів в експериментальній групі намітилася
негативна тенденція наростання помилок, які є характерними для юних
гімнастів при виконанні дій без відповідних спеціальних знань та досвіду.
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Таблиця 2
Результати перевірки технічної підготовленості контрольної та
експериментальної груп протягом експерименту
Назва величин

Закінчення експерименту

Початок експерименту

Перекид вперед
Перекид назад
Стійка на голові
Перемахи
Розмахування на
перекладині
Розмахування на
брусах
Перекид вперед
Перекид назад
Стійка на голові
Перемахи
Розмахування на
перекладині
Розмахування на
брусах

Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К

М
2.08
1.83
1.58
1.42
1.33
0,92
1.08
1.08
2.08
2.42
1.83
1.92
2.75
2.67
2.33
2.25
1.83
1.42
1.50
1.33
2.33
2.83
2.25
2.25

0.67
1.12
1.08
1.00
1.07
1.17
0.79
0.79
0.67
0.52
0.84
0.67
0.75
0.78
1.16
0.87
1.19
1.08
0.52
0.78
0.89
0.72
0.62
0.45

M
0.19
0.32
0.31
0.29
0.31
0.34
0.23
0.23
0.19
0.15
0.24
0.19
0.22
0.23
0.33
0.25
0.35
0.31
0.15
0.23
0.26
0.21
0.18
0.13

V%
32.09
60.80
68.44
70.32
80.48
127.04
73.20
73.20
32.09
21.31
45.54
34.88
27.41
29.19
49.49
38.49
65.10
76.49
34.82
58.39
38.04
25.33
27.63
20.10

Д інт.
0.40
0,67
0.65
0.61
0.65
0.71
0.48
0.48
0.40
0.31
0.50
0.40
0.44
0..48
0.69
0.52
0.73
0.65
0.31
0.48
0.52
0.44
0.38
0.27

З даних таблиць початкового та підсумкового етапів розвитку силових
здібностей ми бачимо, що на початку експерименту статичні елементи «Півник»
і «Кут» виконуються в середньому на нижчу оцінку, ніж динамічні
«підтягування» і «стрибок у довжину». Це говорить про те, що статичні
елементи, окрім власне прояву сили, пов'язані з більш складними технічними
діями, у результаті опанування якими і стався більш істотний приріст
показників тестування за тестами № 1, № 2.
Разом з тим, слід зазначити, що незважаючи на більш високий початковий
рівень оцінок й менш значний приріст результатів тестів, що характеризують
динамічну силу (№ 3 та № 4) вони, на наш погляд, є більш інформативним
показником реального розвитку силових здібностей, так як з одного боку, не є
технічно складними, а з іншого – входять до розряду загальноприйнятих, які
використовують для контролю за розвитком якості «сила».
Висновки. У підсумку маємо констатувати, що найбільш ефективним для
самостійного відпрацювання в якості тренувального завдання виявився блок
вправ загальної та спеціальної силової фізичної підготовки. Виконання
самостійних завдань стимулює свідомість і активність учнів, виховує творче
ставлення до тренувань, що у свою чергу позитивно позначається на змагальній
діяльності юних гімнастів, підтверджуючи ефективність методики.
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АНОТАЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ХЛОПЧИКІВ 6 - 8
РОКІВ ЗАСОБАМИ ГІМНАСТИКИ, ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Світлана Кокарева, Олена Черненко, Аліна Кубатко, Сергій Щербій
Запорізький національний технічний університет Запорізький національний університет
У даному дослідженні вивчається вплив завдань різної спрямованості (фізичної,
технічної тощо) об'єднаних у блоки за структурною схожістю та впливу. Досліджена динаміка
вдосконалення рухових якостей під впливом даних вправ при початковому навчанні. В
результаті перевірки показників було виявлено, що найбільш ефективними для розвитку
силових здібностей в даному віці можна вважати вправи спрямовані на розвиток статичної
сили в порівнянні з вправами для розвитку динамічної сили.
Ключові слова: підготовка, самостійна відпрацювання, блок, вправи, підготовленість,
ефективність, динаміка.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
МАЛЬЧИКОВ 6 - 8 лет СРЕДСТВАМИ ГИМНАСТИКИ, ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Светлана Кокарева, Елена Черненко, Алина Кубатко, Сергей Щербий
Запорожский национальный технический университет Запорожский национальный
университет
В данном исследовании изучается воздействия заданий различной направленности
(физической, технической и т.п.) объединенных в блоки по структурной схожести и
воздействию и выявлена динамика совершенствования двигательных качеств под
воздействием данных упражнений при начальном обучении. В результате проверки
показателей было выявлено, что наиболее эффективными для развития силовых способностей
в данном возрасте можно считать упражнения направленные на развитие статической силы по
сравнению с упражнениями для развития динамической силы.
Ключевые слова: подготовка, самостоятельная отработка, блок, упражнения,
подготовленность, эффективность, динамика.
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STUDY OF DYNAMIC CHANGES MOTOR CHARACTERISTICS BOYS 6 - 8 YEARS
MEANS GYMNASTICS, GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL TRAINING
Svetlana Kokarev, Elena Chernenko, Alina Kubatko, Sergei Scherbіy
Zaporizhzhya National Technical University Zaporizhia National University
This study examines the impact of different orientation tasks (physical, technical, etc.) grouped
in blocks on the structural similarities and exposed and revealed the dynamics of improving motor
characteristics under the influence of these exercises during initial training. The inspection indicators
revealed that the most effective force for the development of abilities in this age can be considered
exercise aimed at developing static strength compared with exercises for the development of dynamic
force.
Key words: training, self-testing of unit, exercise, fitness, efficiency, dynamics.

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ
Андрій Колот, Элиесер Камперо
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Актуальность. В последние годы в мире произошел скачок в росте
спортивных достижений в легкоатлетических прыжках. В частности, уровень
мирового рекорда в прыжках в длину достиг 8,95 м. Сегодня уже очевидно, что
не "перешагнув" 8-метровый рубеж, трудно стать победителем самых крупных
соревнований, таких как чемпионаты мира и Игры Олимпиад. Все это требует
постоянного совершенствования системы подготовки прыгунов в длину [9].
Спортивные достижения прыгунов Украины, специализирующихся в
прыжках в длину, на протяжении уже ряда лет значительно отстают от
результатов зарубежных спортсменов. Это требует от тренеров в содружестве с
учеными искать новые пути рационализации и повышения эффективности
тренировочного процесса, возможности совершенствования традиционных
форм и принципов его построения.
В последние годы спортивной практикой накоплен большой
положительный опыт в развитии скоростно-силовых качеств прыгунов. Однако
динамика роста современного спортивного мастерства требует нахождения
новых ещё более эффективных путей повышения уровня специальной
физической подготовленности [2].
Скоростно-силовая подготовка, в ходе которой происходит развитие
специальных физических качеств, занимает одно из ведущих мест в
тренировочной программе прыгунов в длину и требует выполнения большого
объема упражнений в различных зонах интенсивности. Тренировочные средства
должны способствовать не только развитию необходимых двигательных качеств,
но и умению использовать их в двигательной структуре специализируемого
упражнения [5].
В настоящее время многие специалисты придерживаются следующих методических положений при использовании упражнений в процессе развития
специальных скоростно-силовых способностей [7,10]: с целью создания условий
для дальнейшего повышения уровня развития скоростно-силовых возможностей
отдельных мышечных групп, то есть повышения скоростно-силового
потенциала, применяются локальные упражнения, в которых преодолеваются
сопротивления, равные 80 % и более от максимума с предельной и
околопредельной интенсивностью. Известно, что одно дело иметь высокий
уровень скоростно-силового потенциала отдельных мышц, а другое уметь
489

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
проявить его во время соревнований. Для повышения степени использования
скоростно-силового потенциала в процессе спортивной тренировки
используются специальные и основные соревновательные упражнения, в
которых величина преодолевающих сопротивлений равна соревновательной.
Существенным недостатком этого пути является то, что по мере повышения
мастерства спортсмена динамика сдвигов в уровне использования скоростносилового потенциала при выполнении основного упражнения уменьшается.
Объясняется это следующим: выполняя специальные и основные упражнения,
спортсмен повторяет их почти с одинаковой скоростью. Организм постепенно
адаптируется к данной скорости движений и создаются благоприятные условия
для образования так называемого скоростного барьера, резко тормозящего
дальнейшее повышение скорости и использования скоростно-силового
потенциала.
Многие специалисты говорят о том, что существующая система
применения средств и методов совершенствования скоростно-силовых качеств
не соответствует современным задачам подготовки высококвалифицированных
прыгунов в длину [1, 2]. Тренеры и ученые оказались перед необходимостью
поиска новых путей повышения эффективности совершенствования скоростносиловых качеств [8].
Анализ последних исследований и публикаций. Высокий уровень
развития скоростно-силовых качеств является необходимым условием
подготовки квалифицированных прыгунов в длину. Скоростно-силовая
подготовка включает всё разнообразие имеющихся средств и методов,
направленных на развитие способности атлета преодолевать значительное
внешнее сопротивление при максимально быстрых движениях.
По данным Хоменковой Л.С. выделяют 3 основных направления, которые
должны обеспечить развитие быстроты и силы в самом широком диапазоне их
сочетаний: силовое, скоростно-силовое и скоростное направление [4].
Многолетние исследования В.В. Кузнецова и Ю.В. Верхошанского
позволили разработать новые пути повышения эффективности скоростносиловой подготовки, исключающие возможность образования скоростного
барьера [3,7].
Большинство специалистов считают, что физические качества силы и
быстроты тесно связаны между собой в своём развитии и проявлении. А ряд
авторов указывают на зависимость овладения техникой избранного вида спорта
от уровня силы и быстроты [6,7].
Проблема отбора тренировочных средств, адекватных задачам подготовки,
сегодня становится все более актуальной. Выход на новый рубеж спортивных
результатов связан с необходимостью выполнения такой тренировочной работы,
которая соответствует и даже несколько превышает воздействие основного
соревновательного упражнения.
Все вышеизложенное указывает на необходимость дальнейшего совершенствования традиционной системы применения средств и методов скоростносиловой подготовки прыгунов в длину в процессе годичного тренировочного
цикла.
Цель работы - выявить основные средства и методы скоростно-силовой
подготовки квалифицированных прыгунов в длину в первом макроцикле
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годичной подготовки на этапе максимальной реализации индивидуальных
возможностей.
В исследовании использовались следующие методы: анализ и обобщение
научно-методической литературы, изучение передового практического опыта
(опрос тренеров, анализ дневников спортсменов), педагогическое наблюдение,
анкетирование, методы математической статистики.
Для совершенствования методики тренировки на этапе максимальной
реализации индивидуальных возможностей путём анкетирования ведущих
тренеров Украины выяснили степень актуальности изучаемой проблемы,
определили
рациональный
состав
тренировочных
средств
разной
преимущественной направленности для поддержания и
максимальной
реализации специальной подготовленности квалифицированных прыгунов в
длину. На основе полученных анкетных данных, а также анализа дневников
спортсменов составили представление о действующей системе тренировки
прыгунов в длину с разбега.
Было проведено анкетирование 10 ведущих тренеров Украины. Обобщение
их мнений по вопросу построения тренировочного процесса на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей в первом макроцикле
годичной подготовки позволило реально оценить положение ситуации в
практике спортивной тренировки. По их мнению, неправильное применение
тренировочных средств разной преимущественной направленности может
свести на нет все усилия спортсменов в течении года. Поэтому в исследованиях
большое внимание уделялось анализу тренировочных упражнений, наиболее
часто применяемых в подготовке квалифицированных прыгунов в длину с
разбега.
Результаты исследований. В тренировочной практике на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей в первом
тренировочном макроцикле годичной подготовки при подготовке прыгунов в
длину используются индивидуальные, групповые, самостоятельные занятия с
квалифицированными прыгунами.
По данным анкетирования продолжительность основных тренировочных
занятий на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, как
правило, не превышает более 2,5-3 часов. Общее количество занятий, учитывая
все формы, колеблются в довольно широком диапазоне от 5 до 12 в неделю, что
определяется, главным образом, состоянием тренированности и тенденциями ее
развития, а также предшествующей нагрузкой (объемом и интенсивностью).
Количество тренировочных дней в неделю на этапе максимальной
реализации индивидуальных возможностей, в основном, составляет 5-6. При
подготовке
к
ответственным
соревнованиям,
значительная
часть
квалифицированных прыгунов в длину с разбега тренируются 1 раз в день
(90%), остальные - по два.
Специалисты назвали 75 тренировочных упражнений, которые по их
мнению применяются в подготовке прыгунов в длину с разбега в первом
макроцикле годичной подготовки на этапе максимальной реализации
индивидуальных возможностей. Однако при детальном анализе выяснилось, что
наиболее часто используются только 22 упражнения силового, скоростносилового и скоростного характера, решающих задачи формирования скоростносиловых качеств применительно к требованиям прыжка в длину (таблица 1).
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Таблица 1
Основные упражнения скоростно-силового характера, наиболее часто
используемые квалифицированными прыгунами в длину на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей в первом
макроцикле годичной тренировки
№
п/п

Упражнения

1.

Приседание и вставание со штангой на плечах
(вес 85-95% от максимального результата)
Вставание из полуприседа со штангой на плечах
(вес 90-100% от максимального результата)
Вставание на повышенную опору на одну ногу
(вес 60-90% от максимального результата)
Взятие штанги на грудь в разношку (вес 60-90%
от максимального результата)
Ходьба выпадами в гору со штангой на плечах
(вес 20-60% от максимального результата)
Выпрыгивание из полуприседа со штангой на
плечах (вес
40-60%
от
максимального
результата)
Прыжки в гору на время (шаги, скачки)
Прыжки с места (от тройного до десятерного)
Прыжки в длину с коротких разбегов (2-6
беговых шагов)
Прыжки в длину со среднего разбега (8-12
беговых шагов)
Пятерной прыжок с 6 шагов разбега
Прыжки в длину с 8 беговых шагов
Прыжки в длину с длинного разбега (14-18
беговых шагов)
Скачки на одной ноге с 2-6 беговых шагов
разбега
Спрыгивание с высоты 70-90 см быстрым
отталкиванием вверх
Прыжки через ряд барьеров отталкиванием
двумя ногами (91,4-106,7 см) на время
Бег на 10 м схода
Бег на 30 м со старта
Бег на 60 м со старта
Бег на отрезках 8-100 м
Бег на 30 м схода
Бег по разбегу

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Степень взаимосвязи со
спортивным результатом
в прыжке в длину
0,706
0,758
0,648
0,535
0,785
0,739

-0,749
0,755
0,973
0,989
0,891
0,711
0,731
0,865
0,612
-0,697
-0,516
-0,882
-0,870
-0,716
-0,841
-0,828

Из таблицы видно, что наиболее распространенным на этапе максимальной
реализации индивидуальных возможностей стали: приседание и вставание со
штангой на плечах (85-95 % от максимального результата); вставание из
полуприседа со штангой на плечах (вес 90-100 % от максимального результата);
вставание на повышенную опору на одну ногу (вес 60-90 % от максимального
результата); взятие штанги на грудь в разношку (60-90 % от максимального
результата); ходьба выпадами в гору со штангой на плечах (вес 20-60 % от
максимального результата); выпрыгивание из полуприседа со штангой на
плечах (вес 40-60 % от максимального результата). По мнению тренеров,
используемые тренировочные средства с отягощениями имеют высокую степень
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соответствия к соревновательному упражнению. Выяснено, что с увеличением
поднимаемого веса штанги улучшается результат в прыжках в длину. И
наоборот, снижение достигнутого объёма нагрузки в этих упражнениях снижало
результат в прыжках в длину.
Проведённые нами исследования показали, что лучшие результаты в
прыжках в длину достигнуты теми прыгунами, у которых высокие показатели
во всем комплексе силовых упражнений. Установлено, что эффективное
развитие силы применительно к прыжкам в длину обеспечивается подниманием
оптимального веса – 85-95 % от максимально возможного результата при 4-6
повторениях в одном подходе. Исследования методики применения силовых
упражнений указало на эффективность 3 методов: повторного, максимальных и
динамических усилий.
Такие важные упражнения как прыжки с коротких, средних и длинных
разбегов, пятерной прыжок с 6 шагов разбега, скачки на одной ноге с 2-6
беговых шагов разбега характеризуются существенным сходством с
координационной структурой, под которой в данном случае понимается
схожесть комплекса динамических, скоростных, амплитудных характеристик и
рабочих зон в суставах с основным соревновательным упражнением – прыжком
в длину. Мнения тренеров сходятся в том, что задача совершенствования
технического мастерства квалифицированных прыгунов в длину на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей в первом макроцикле
годичной подготовки решается за счет использования прыжков в длину со
среднего (8-12 беговых шагов) и длинных (14 - 18 беговых шагов) разбегов.
Объемы прыжков в длину со средних разбегов составляет 20 %, а с длинных - 15
% тренировочного времени, затраченного на выполнение упражнений разной
преимущественной направленности в первом макроцикле годичной подготовки.
Из анализа анкетных данных было выявлено, что во всех случаях с
улучшением результатов в прыжках с места увеличиваются результаты в
прыжках в длину с разбега, что и доказывает эффективность тренировочного
воздействия.
Таким образом, применение прыжковых средств также связано с
положительным их влиянием на уровень развития скоростно-силовых качеств и
спортивный результат квалифицированных прыгунов в длину с разбега. Кроме
тренировочного воздействия на нервно-мышечный аппарат спортсмена группа
упражнений прыжкового характера способствует закреплению адекватных
координационных связей, что делает эти упражнения при варьировании
нагрузки и внешних условий их выполнения основными средствами тренировки
по принципу сопряжённого воздействия и оказывает положительное влияние на
техническое мастерство и спортивный результат квалифицированных прыгунов
в длину с разбега.
Некоторые вопросы, связанные с выбором и использованием
тренировочных средств в практике спортивной тренировки на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей в первом макроцикле
годичной подготовки, не согласуются с полученными данными в процессе
предварительного анализа литературы, и нуждается в дальнейшей
экспериментальной проверке.
Выводы. Установлено, что важнейшим условием к определению
содержания тренировочных программ является выбор ведущих компонентов
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скоростно-силовой подготовленности. Для совершенствования методики
тренировки на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей
нужно определить рациональный состав тренировочных средств разной
преимущественной направленности для поддержания и максимальной
реализации специальной подготовленности квалифицированных прыгунов в
длину.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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АНОТАЦІЇ

ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ СТРИБУНІВ У
ДОВЖИНУ
Андрій Колот, Елієсер Камперо
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Отримані дані опитування, анкетування, аналізу щоденників спортсменів дозволили
виявити склад і обсяг тренувальних засобів різної переважної спрямованості, найбільш часто
вживаних на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей в першому
макроциклі річної підготовки, уточнити вплив швидкісно-силових вправ на рівень розвитку
спеціальних швидкісно-силових якостей і технічної майстерності стрибунів у довжину.
Ключові слова: швидкісно-силова підготовка, стрибуни у довжину, річне тренування.
СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННІХ ПРЫГУНОВ
В ДЛИНУ
Андрей Колот, Элиесер Камперо
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Полученные данные опроса, анкетирования, анализа дневников спортсменов позволили
выявить состав и объем тренировочных средств разной преимущественной направленности,
наиболее часто применяемых на этапе максимальной реализации индивидуальных
возможностей в первом макроцикле годичной подготовки, уточнить влияние скоростносиловых упражнений на уровень развития специальных скоростно-силовых качеств и
техническое мастерство прыгунов в длину.
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Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, прыгуны в длину, годичная
тренировка
SPEED-STRENGTH TRAINING QUALIFIED JUMPERS AT LENGTH
Andrey Kolot, Eliezer Campero
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The resulting survey data, questionnaires, diaries athletes analysis revealed the composition and
volume of training means different primary focus, most commonly used to maximize the stage for
individual empowerment in the first year preparation macrocycle, to clarify the effect of speedstrength exercises on the level of development of special power-speed and technical skills jumpers at
length.
Key words: speed-strength training, long jumper, a one-year training.

СИСТЕМА ТРЕНУВАНЬ ГРАВЦІВ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС НА
ОСНОВІ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ
Ніна Лавор
Національний Університет Харчових Технологій
Постановка проблеми. Одним із самих популярних видів спортивної
діяльності, як в нашій державі, так і за кордоном є настільний теніс. Формування
олімпійського резерву та майстрів із даного виду спорту відбувається в
спортивних школах та ВУЗах. І якщо в спортивній школі існує фіксована
система тренувань гравців, то в навчальних закладах спортивне тренування
характеризується глибоким індивідуалізмом гравців та вибором спеціальних
методів тренування. Розробка нових методів та підходів у тренуванні гравців
ґрунтується на основі психологічного аспекту, технічних навиків та фізичних
кондицій спортсмена. Оскільки існують чітко фіксовані напрями на які потрібно
звертати увагу при підготовці спортсмена, перспективним представляється
методичний підхід до побудови тренування з використанням методів
програмованого навчання. Даний підхід передбачує наявність системи цілей,
декілька відносно самостійних рівнів функціонування системи підготовки та
рівнів контролю.
Мета і завдання дослідження. Висвітлити та вивчити особливості
фізичної,технічної та психологічної підготовки гравців в настільний теніс, які
планують досягнути вищого професійного рівня, проаналізувавши типові
методи підготовки. Науково обґрунтувати принципові шляхи побудови системи
спортивної підготовки гравців в настільний теніс на основі методу
програмованого навчання.
Методи та організація дослідження. Методи, що використовувались в
даній роботі можна класифікувати на дві групи:
- методи, що носять суто педагогічний характер (аналіз та узагальнення
літературних джерел, метод включених спостережень , експертні оцінки ,
тестування фізичних якостей та ігрових навичок , аналіз ігрової змагальної
діяльності студентів , метод самооцінок).
- методи психологічного характеру(комп'ютеризований метод діагностики
рівня розвитку психічних якостей) .
У процесі дослідження був розроблений підхід до побудови системи
спортивної підготовки на основі принципів програмованого навчання, а також
досліджені особливості фізичної, технічної, і психологічної підготовки
студентів-гравців,які не є професійними спортсменами.
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Організація дослідження включала в себе кілька етапів:
1. Теоретичне дослідження проблеми , патентний пошук , визначення
експериментальних підходів до дослідження та підбір методів діагностики ;
2. Попередня діагностика за допомогою психолого-педагогічних методів і
остаточне відпрацювання системи методів дослідження ;
3. Констатуючий педагогічний експеримент , розробка методики побудови
тренувального процесу на основі принципів;
4. Порівняльний аналіз отриманих даних , побудова експериментально теоретичної моделі;
5. Завершення педагогічного експерименту і впровадження програмованого
методу спортивної підготовки в настільному тенісі.
У дослідженні брали участь 40 студентів-спортсменів, серед яких студенти
, що не є професіоналами, студенти, які мають розряд по настільному тенісу та
два кандидати у майстри спорту. Всі учасники - студенти Національного
університету харчових технологій. Одним із висвітлених методів в даній роботі є
метод самооцінок. Самооцінка показує об'єктивний
вплив тренувальних
навантажень на спортсмена і є одним з найважливіших критеріїв адаптації до
цих навантажень. Дане припущення підкріплюється великою кількістю
досліджень зарубіжних фахівців спорту (Л.Д.Гіссен та ін, 1975; Р.Маттесіус,
1972). Результати дослідження самооціноки несуть відбиток адаптаційної
психічної реакції спортсменів на стресові фактори тренувальної та змагальної
діяльності і носять об'єктивну забарвлення (Липинський , 1998).
Велика кількість спортсменів, а особливо в нашому випадку студенти
досить низько оцінюють свій фізичний стан на початку і у середині змагального
періоду (29,9 і 30,8 бала відповідно). Покращення самооцінки спостерігається
лише в кінці тренувального сезону ( 27,1 бала до тренувань і 33,2 після них).
Тобто, можна зробити припущення , що подібна динаміка відображає процес
набуття тренованості під час процесу адаптації до спеціальних навантажень.
Поліпшення показників до кінця сезону пояснюється, мабуть, відстроченим
ефектом тренованості. Крім того, позначається кумулятивний ефект впливу
тренувальних і змагальних навантажень. Існують спортсмени, що високо
розцінюють свою активність на початку сезону ( 28,2 бала ) і набагато нижче - в
середині. Схожа динаміка простежується і в показниках самооцінки після
тренувань: наприкінці сезону оцінка активності зростає. Динаміка самооцінки
відповідає класичній динаміці тренованості в змагальному періоді. На початку
сезону психологічні навантаження невисокі, спортсмен тільки втягується в
специфічну діяльність, тому від нього можна чекати високого ступеня рухової
активності, що ми і спостерігаємо. Надалі збільшується інтенсивність і
залишається високим обсяг спеціальних тренувальних навантажень, що і знижує
активність спортсменів. Динаміка самооцінок і настрою в сезоні полягає в
наступному. Студенти-спортсмени показують гарний настрій до тренувань на
початку сезону (32,9 бала), потім до середини сезону показники погіршуються
(38,7 бала), а до кінця сезону спортсмени знову оцінюють свій настрій краще
(32,4 бали). Така зміна настрою за самооцінкою збігається з динамікою
самооціноки активності, а тому можна припустити, що викликається воно тими
ж причинами. Спостерігається явно завищена самооцінка фізичної
підготовленості поряд з дуже високою самооцінкою настрою під час змагань.
Тут має місце самонавіювання, цілком усвідомлене чи неусвідомлюване, яке має
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допомогти спортсменові психологічно підготуватися до змагальних ігор. Таке
явище, мабуть, слід пов'язати з самонастроюванням спортсмена на майбутні
ігри, своєрідним навіюванням самовпевненості у власному чудовому стані і
настрої.
Оскільки у процесі дослідження брали участь студенти різного рівня
підготовки, то особливості психофізіологічних реакцій гравців у настільний
теніс на навантаження теж були різними. За допомогою теста Люшера були
розраховані коефіцієнти психовегетативної активності (Кпва) , що розкривають
загальний рівень активізації людини. Отримані значення показника Кпва
вказують на загальне переважання ерготропного синдрому в рамках
вегетативного балансу (Кпва > 1). Зрозуміло, що ігрова діяльність вимагає
наявності високого рівня психо-вегетативної активності. У деяких студентів
спостерігалась підвищена тривожність, очевидно як наслідок стану
відповідальності за результат у майбутніх змагальних іграх. Відповідно, якщо
розглянути емпіричні дані, можемо розподілити спортсменів на наступні групи:
- спортсмени,що мають високий показник психовегетативної активності і
психофункціональної працездатності з відсутністю вираженої тривожності;
- спортсмени, що мають низьку психовегетативну активність, невисоку
психофункціональну працездатність, помірну тривожність;
- спортсмени з помірною психовегетативною активністю, низькою
психофункціональною працездатністю і високим рівнем тривожності ;
- спортсмени, яким притаманні трофотропні тенденції психовегетативної
активності, помірна психофункціональна працездатність і відсутня виражена
тривожності.
Переважна більшість гравців у настільний теніс відноситься до першої,
другої та четвертої груп. Це дає підставу вважати , що спортсмени, які беруть
участь у педагогічному експерименті, в своїй більшості характеризуються
хорошою психічною стійкістю і мають високу психофізіологічну
працездатність. У процесі дослідження вони не потребували спеціальних заходів
для психічного впливу. У ході експерименту були сформовані принципи нового
підходу до системи тренувань, що характеризуються засобами і методами
спортивної підготовки з елементами програмування.
Вибір максимально оптимальної стратегії підготовки був зупинений на
методі алгоритмічної реалізації цільових завдань, заснованому на принципах
програмованого навчання, сформованих у вітчизняній науці. Реалізація даного
програмованого методу через метод цільових завдань дозволяє підбирати
адекватні завдання для підготовки та тренувальні вправи і їх блоки.
Розроблена та прийнята програма спортивної підготовки має у собі
наступні основні ознаки програмованого навчання:
- використання ключового методу цільових завдань, що містить в собі
загальний опис конкретних цілей підготовки, відповідних етапів спортивного
вдосконалення;
- застосування структурно-логічної схеми при розробці системи
спортивного тренування;
- загальне визначення критеріїв ефективності, як окремих елементів
програмованої підготовки, так і всієї системи підготовки в цілому;
- використання системи контролю у процесі реалізації програми для
корекції ходу тренувальних програм за принципом зворотного зв'язку;
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Використані засоби і методи спортивної підготовки реалізовувалися на
основі специфічної структурно-логічної схеми. Дана схема являє собою
схематичний і структурний опис логічної побудови процесу спортивної
підготовки із зазначенням місця, часу і способу застосування тих чи інших
тренувальних дій. Схема містить систематизований перелік розділів і напрямів
спортивного тренування, а також перелік конкретних засобів підготовки по
спрямованості на вирішення тих чи інших конкретних завдань. Загальний
цільовий мотив для всієї системи спортивної підготовки гравців у настільний
теніс-адекватність
застосовуваних
тренувальних
засобів
і
методів
закономірностей становлення спортивної майстерності. Використовувались
приватні цільові мотиви: для фізичної підготовки - необхідно розвивати рухові
якості з урахуванням потенційних можливостей спортсменів; для техніко тактичної підготовки - необхідно опанувати системою техніко - тактичних
прийомів , адекватних індивідуальним особливостям спортсмена і етапу
спортивної підготовки; для психологічної підготовки - оволодіти основними
навичками психічної саморегуляції під час змагань. Наступним етапом було
формулювання цільових завдань. Під час дослідження формувалися установки
на реалізацію поточного адаптаційного резерву,на збереження потенціалу
навантаження, на концентроване використання окремих спеціальних
односпрямованих навантажень а також на використання довготривалого
відставленого тренувального ефекту концентрованого обсягу різноманітних
навантажень підготовки .
Сам тренувальний процес організований відповідно до сформульованих
вище цільових завдань, які конкретно виражаються в заданому рівні
підготовленості спортсменів на певний період часу і обумовлюють необхідну
для досягнення такого рівня програму тренування. Дані цільові завдання в
основному є блоком вправ , що використовуються впродовж даного циклу
тренувальних днів, або комплексом спеціальних впливів. Програмовані нами
засоби підготовки гравців у настільний теніс дали можливість розподіляти такі
групи тренувальних дій :
1. Фізична підготовка – вдосконалення гнучкості , швидкісних і силових
якостей , загальної витривалості .
2. Спеціальна фізична підготовка – вдосконалення координаційних
здібностей і спеціальної спритності, спеціальних швидкісних якостей та
спеціальної витривалості.
3. Технічна підготовка – вдосконалення техніки пересувань, техніки накатів
і контрударів - одиночних дій і поєднань з різних ігрових зон, накатів і
контрударів в пересуваннях і різних поєднаннях, вдосконалення підрізування,
подачі підрізуванням і накатом.
Увага приділялася творчості вироблених засобів, пов'язаних з швидкістю
прийняття рішення в критичній ігровій ситуації. Найчастіше це - перемикання
від одних дій і рішень до інших, зміна просторово-часових орієнтувань під час
виконання дії, а також поєднання подачі з початком атаки що закріплювалось
поєднанням виконання подачі з різними технічними елементами, вже наявними
в арсеналі гравця.
Обсяг навантаження в системі підготовки був розподілений протягом
усього дослідження на два періоди та має своєрідні показники. Перший період: загальна фізична підготовка - 8%, спеціальна фізична підготовка - 20%, технічна
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підготовка - 12%, тактична підготовка - 15%, інтегральна підготовка - 25%,
ігрова підготовка - 20%. Другий період: - загальна фізична підготовка - 5%,
спеціальна фізична підготовка - 22%, технічна підготовка -16%, тактична
підготовка - 8%, інтегральна підготовка - 14%, ігрова підготовка - 35%.
Результати досліджень. Більшість студентів, які спеціалізуються на
настільному тенісі, характеризуються високим рівнем розвитку рухових якостей,
притаманних для певної рухової діяльності представника будь-якого виду
спортивних ігор, а також такою особливістю техніки дій, яка пов'язана з
цільовою точністю, безпосередньо пов'язаної з успішністю рішення рухового
завдання в цій грі. Щодо показників самооцінки фізичного стану, активності і
настрою, то вони значно погіршуються або мають тенденцію до погіршення в
середині змагального періоду, але поліпшуються тільки до його кінця.
Спостерігається завищена самооцінка фізичної підготовленості і дуже високі
самооцінки настрою під час змагальних ігор. Це визначається
самонастроюванням спортсменів на майбутні ігри, неусвідомленої реакцією на
психологічно складну ситуацію. Оптимізація стратегії підготовки гравців у
настільний теніс досягається за допомогою впровадження елементів
програмованого навчання, що дозволяє знайти резерви потенціалу спортсменів у
рамках сформованої системи підготовки. Такий методичний підхід в даному
випадку представлений у формі алгоритмічної реалізації цільових завдань, що
дозволяє підбирати адекватні завданням підготовки тренувальні вправи та їх
блоки, відповідно до їх конкретним ігровим змістом.
Висновок. Під час загальних комплексних тренувань відбувається
стабільна робота над розвитком загальної та спеціальної фізичної підготовки, а
також техніко-тактичної підготовки. У ході дослідження розглядаються варіанти
сполучення фізичного та технічного вдосконалення, тому побудова програм
підготовки має ґрунтуватися на виконанні дій, подібних за кінематичною
структурою зі структурою технічних дій , характерних для гри в настільний
теніс. Враховуючи той фактор, що в настільному тенісі тактична і психічна
діяльність спортсмена особливою мірою взаємопов'язані , використані засоби і
методи спортивної підготовки мають тактичну спрямованість і дозволяють не
тільки вдосконалювати техніко-тактичні навички гравців, але й розвивати
відповідні спеціальні здібності.
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АНОТАЦІЇ
СИСТЕМА ТРЕНУВАНЬ ГРАВЦІВ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС НА ОСНОВІ
ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ
Ніна Лавор
Національний Університет Харчових Технологій
Настільний теніс є одним із найпоширеніших спортивних занять для студентів та молоді.
На даному етапі розвитку багато видів спорту ,в тому числі і настільний теніс, потребують
нової системи тренувань та впровадження нових методів ,а також покращення старих.
Розробка унікальних підходів у процесі тренувань завжди зумовлює покращення спортивних
результатів та сприяє розвитку спортсмена.
Ключові слова: настільний теніс,самооцінка, програмоване навчання.
СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Нина Лавора
Национальный Университет Пищевых Технологий
Настольный теннис является одним из самых распространенных спортивных занятий для
студентов и молодежи. На данном этапе развития многие виды спорта, в том числе и
настольный теннис, требуют новой системы тренировок и внедрение новых методов, а также
улучшение старых. Разработка уникальных подходов в процессе тренировок всегда приводит к
улучшению спортивных результатов и способствует развитию спортсмена.
Ключевые слова: настольный теннис, самооценка, программированное обучение.
SYSTEM OF TRAINING PLAYERS IN TABLE TENNIS BASED PROGRAMMED
INSTRUCTION
Nina Lavaur
National University of Food Technologies
Table tennis is one of the most common sports activities for students and youth. At this stage of
development, many sports, including table tennis, require a new system of training and the
introduction of new methods and improving old ones. Development of unique approaches in the
training process always leads to improved athletic performance and promotes the development of an
athlete.
Key words: table tennis, self-esteem, programmed instruction.

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНА
Олег Лускань
Національний Технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
Постановка проблеми. Рухові можливості спортсмена визначаються
спеціальними фізичними, спортивно-технічними і тактичними видами
підготовки, а також спеціальними знаннями і досвідом виступу на змаганнях.
Готовність до досягнень характеризується ставленням спортсмена до вимог, що
висуваються до тренувань та змагань. Підготовка спортсменів до високих
спортивних досягнень - це складний педагогічний процес, який охоплює й
освіту, й виховання. В тренувальному процесі вони нерозривно пов'язані. Під
час взаємодії між ними необхідно використовувати принцип усвідомленості для
підвищення ефективності спортивної підготовки.
Необхідно виділити основні компоненти тренувального процесу, які
потрібно розглядати комплексно: 1) фізична підготовка (головна мета якої розвиток рухомих здібностей з урахуванням індивідуальних можливостей
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спортсмена); 2) технічна підготовка (сутність якої полягає в оволодінні
раціональною технікою спортивної діяльності, що дозволяє спортсмену
раціонально використовувати фізичні здібності та якості); 3) тактична
підготовка (вміння застосовувати технічні навички і вміння в певних ситуаціях
спортивної діяльності); 4) психологічна підготовка (вміння реалізовувати свої
фізичні здібності, тактичні концепції, технічні навички і вміння); 5) виховання
мотивації для реалізації успішної спортивної діяльності і досягнення високих
спортивних результатів, коли спортсмен повинен демонструвати високий рівень
розвитку особистісних якостей [1,3,4].
Аналіз останніх досягнень та публікацій. Якщо проаналізувати цикл
взаємозалежності компонентів під час тренувального процесу, то легко
помітити, що його основною ланкою є фізичні якості, які і визначають
спортивні досягнення на всіх етапах підготовки спортсмена. На сучасному етапі
розвитку теорії фізичного виховання розрізняють основні фізичні якості:
швидкість, силу, витривалість, координації рухів. З огляду на останні наукові
дослідження, велика увага приділяється проблемі координації рухів як якості.
Гнучкість характеризується ступенем рухливості ланок опорно-рухового
апарату та здатністю виконувати рухи з великою амплітудою. Зовнішній прояв
координація рухів відображає внутрішні зміни в м'язах, суглобах, зв'язках.
Недостатня гнучкість призводить до порушень в осанці, виникнення
остеохондрозу, відкладення солей, змін в ході. Низький рівень розвитку
координації рухів може бути причиною травм і недосконалої техніки. В
загально-фізичній підготовці гнучкість необхідна для виконання рухів з
більшою, а іноді й з максимальною амплітудою. Недостатня рухливість може
обмежувати прояв якостей сили, гнучкості та швидкості рухів, витривалості,
збільшуючи м'язові енерговитрати зі зниженням раціональності роботи. В теорії
і методиці фізичної культури спритність розглядається як багатофункціональна
властивість опорно-рухового апарату спортсмена, яка визначає амплітуду рухів
тіла [2,5,6,7].
Розвивають координацію рухів за допомогою фізичних вправ підвищеної
координаційної складності та фізичних вправ, які мають елементи новизни.
Фізичні вправи переважно спрямовані на психофізіологічні функції, які
забезпечують керування і регуляцію рухових дії. Фізичні вправи враховують
особливості виду діяльності:
- такі, що сприяють засвоєнню нових форм рухів;
- такі, що безпосередньо розвивають координаційні здібності, які
проявляються в конкретному виді діяльності.
Мета роботи: вивчити особливості розвитку координації рухів, їхню
форму і зміст в тренувальному процесі.
Завдання дослідження
1. Проаналізувати науково – методичну літературу вітчизняних та
зарубіжних спеціалістів та узагальнити педагогічні особливості організації
розвитку координації рухів під час підготовки спортсменів.
2. Визначити ефективні методи розвитку координації рухів з урахуванням
того виду спорту, яким займаються спортсмени.
Обговорення результатів. Прояв координації рухів залежить від
еластичних властивостей м'язів, зв'язок, здатності поєднувати довільне
розслаблення м'язів, що розтягуються, з їхнім напруженням, тобто від
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досконалості внутрішньом'язової і міжм'язової координації. Чим вища здатність
м'язів-антагоністів до розвитку координації рухів, тим менший опір вони
чинять, тим «легше» виконуються рухи. Недостатня рухливість у суглобах, яка
пов'язана з неузгодженою роботою м'язів, спричиняє обмеження рухів, різко
сповільнює їхнє виконання, ускладнює процес засвоєння рухових навичок. В
деяких випадках вузлові компоненти техніки складно координованих рухів
взагалі не можуть бути виконані через обмежену координацію.
До зниження координації рухів призводить систематичне або
концентроване, на окремих етапах підготовки, застосування силових вправ,
якщо при цьому до тренувальних програм не включаються вправи на
координацію. Таким чином, координація рухів повинна бути в оптимальному
співвідношенні з проявом м'язової сили. Недостатній розвиток м'язів, що
оточують суглоби, може призвести до надмірної рухливості і зміни простору
«схеми».
З анатомічного і практичного погляду доцільно мати запас рухливості в
тазостегнових суглобах при нахилі вперед і розгинанні назад. Ефективність
вправ на координацію підвищується за умови тривалого їх використання з
відносно малою інтенсивністю. Дослідженнями доведено, що вправи на
координацію доцільно виконувати двічі на день. На навчально-тренувальному
занятті рекомендується виконувати вправи на координацію на початку і під
кінець тренування.
Методика чергування вправ на координацію рухів із силовими вправами
забезпечує одночасне підвищення сили і координації рухів в роботі зі
спортсменами різної кваліфікації. Для розвитку координації рухів
використовують різні прийоми: застосування повторних пружних рухів, що
підвищують інтенсивність розтягування; виконання вправ, за можливістю,
більшої амплітуди; використання інерції рухів якої-небудь частини тіла;
використання додаткової зовнішньої опори; застосування активної допомоги
партнера; застосування «стретчингу» - утримання м'язу в натягнутому стані.
Метод багаторазового розвитку координації рухів оснований на
властивості м'язів розтягуватися значно більше під час багаторазових повторень
вправи з поступовим збільшенням амплітуди рухів. На початку спортсмени
починають вправу з відносно невеликою амплітудою, поступово збільшуючи її з
8-12 повторень до максимуму. Межею оптимального числа повторень вправи є
зменшення амплітуди рухів. Протягом тренування може бути кілька таких серій,
що виконуються поспіль з незначним відпочинком або разом з іншими, в тому
числі і силовими, вправами. Активні динамічні вправи можуть включатися в усі
частини навчально-тренувального заняття. В підготовчій частині вони є
складовою частиною загальної та спеціальної розминки. В основній частині
заняття такі вправи варто виконувати кількома серіями, чергуючи їх з роботою
основної спрямованості. Якщо ж розвиток координації рухів є одним з основних
завдань тренувального заняття, то доцільно вправи на розтягування виконувати
в другій половині основної частини, виділивши їх самостійним «блоком».
Метод статичного розтягування ґрунтується на залежності амплітуди
розтягування від його тривалості. Спочатку необхідно розслабитися, а потім
виконати вправу, утримуючи кінцеве положення від 10-15 секунд до декількох
хвилин. Ці вправи зазвичай виконуються окремими серіями в підготовчій і
завершувальній частинах заняття. Проте найбільший ефект досягається
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щоденним виконанням комплексу таких вправ в формі окремого тренувального
заняття. Якщо основне тренування проводиться в ранкові години, то статичні
вправи на розтягування («стретчинг») необхідно виконувати в другій половині
дня або ввечері. Ці вправи необхідно використовувати й у підготовчій частині
заняття, починаючи з них розминку, після чого виконуються динамічні
спеціально-підготовчі вправи, з поступовим нарощуванням інтенсивності. За
умови такого проведення розминки, в результаті виконання статичних вправ
добре розтягуються м'язи і зв'язки, що обмежують рухливість у суглобах. Потім
після виконання динамічних спеціально-підготовчих вправ м'язи готові до
інтенсивної роботи. Комплекси статичних вправ на розтягування можна
виконувати з партнером, переборюючи за його допомогою межі координації
рухів, що перевищують ті, яких можна досягти під час самостійного виконання
вправ.
В кожній цілісній дії окремі м'язові групи не тільки скорочуються і
розтягуються, але й розслаблюються. Найбільш вигідним є такий режим
м'язової роботи, за яким система процесів збудження та гальмування обумовлює
роботу рухового апарату з найбільшими енергетичними витратами. Це можливо
лише в тому випадку, якщо під час роботи в стані збудження будуть тільки
м'язи, які повинні брати участь у виконанні такого руху (пози). Інші м'язи в цей
час розслаблюються. Для вміння довільно розслаблювати м'язи, необхідно
розвивати здатність до сприйняття змін в стані м'яза, тобто різний ступінь
розслаблення. Для досягнення цієї мети використовуються такі вправи, за
допомогою яких ті, хто їх виконують, можуть навчитися: чітко розрізняти
відчуття напруженого і розслабленого стану м'язів щодо звичайної, сильної або
незначної напруги; розслаблювати одні групи м'язів при одночасній напрузі
інших; підтримувати рух розслабленої частини тіла за інерцією шляхом
використання активного руху інших частин тіла; самостійно визначати в циклі
рухів фази відпочинку і відповідно до них максимально розслаблювати м'язи.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Для кожного
спортсмена існують відповідні стану його тренованості раціональні межі прояву
координації рухів, що змінюються разом з підвищенням працездатності систем
організму спортсмена і потребують подальших досліджень.
Обсяг навантажень повинен постійно зіставлятися з індиві-дуальними
руховими можливостями спортсмена, в тому числі і координації рухів. Цей
процес забезпечується систематичним контро-лем за його психофізичним
станом шляхом проведення функціональних обстежень, психологічних тестів і
контрольних нормативів.
1.

2.

3.
4.

ЛІТЕРАТУРА
Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: Учебник для студ.
факультетов физической культуры пед. инс-тов по спец. 03.03. «Физическая
культура» / Б. А. Ашмарин - М.: Просвещение, 1990. - 287 с.
Базильчук О.В. Система диференційованої фізичної підготовки кваліфікованих
гандболісток. - Методичні рекомендації для тренерів з гандболу / О. В.
Базильчук, М. М. Линець - Хмельницьк: ХДУ, 2004. - 59 с.
Бизин В.П. Технические средства обучения двигательным действиям / В. П.
Бизин - Харьков: ХаГИФК, 2000. - 13 с.
Бойченко С.Д. Тарасенко Е.Н., Леонов В.В. Смотрицкий А.Л. О некоторых
аспектах концепции координации и координационных способностей в
физическом воспитании и спортивной тренировке // Теория и практика
503

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
5.

6.
7.

физической культуры, 2003. - № 8. - С. 15-18.
Бойченко С. Координационные способности как вещественные корреляты
эффективности обучения двигательным действиям // Педагогика, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. - Харьков, 2003. - №
4. - С. 76-87.
Болобан В.Н., Мистулова Т.Е. Стабилография: достижения и перспективы //
Наука в олимпийском спорте / Спец. выпуск ГНИИФК, 2000. - С. 5-13.
Ванкевич Н.В. Влияние различных средств подготовки на воспитание
координационных способностей у юных прыгунов в воду // Научное обоснование
физ. восп., спорт. тренировки и подготовки кадров по физический культуре и
спорту. - Минск, 2004. - С. 538-539.
АНОТАЦІЇ

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНА
Олег Лускань
Національний Технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
В статті описані особливості розвитку координації рухів як однієї з фізичних якостей,
аспекти її прояву під час тренувального процесу з метою його оптимізації. Метою
багаторічних тренувань як для спортсмена, так і для тренера, є досягнення найвищого
спортивного результату. Успіх цього процесу залежить від двох факторів: від спортивних
можливостей та від готовності до досягнення.
Ключові слова: координація рухів, методи, тренувальний процес, структура, функція.
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ, КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА
Олег Лускань
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт»
В статье описаны особенности развития координации движений как одного из
физических качеств, аспекты её проявления в ходе тренировочного процесса с целью его
оптимизации. Целью многолетних тренировок как для спортсмена, так и для тренера, является
достижение наивысшего спортивного результата. Успех этого процесса зависит от двух
факторов: от спортивных возможностей, от готовности к достижению.
Ключевые слова: координация движения, методы, тренировочный процесс, структура,
функция.
DEVELOPMENT OF COORDINATION MOVEMENTS AS ESSENTIAL TO
IMPROVE PHYSICAL FITNESS OF ATHLETES
Oleg Luskan
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
This article describes the features of the development of motor coordination as one of the
physical qualities, aspects of its manifestation in the training process in order to optimize these
features. The purpose of many years training both for an athlete and for the trainer is to achieve the
highest sport performance. The success of this process depends on two factors: the sporting
opportunities on the willingness to achievement.
Key words: coordination of movement, methods, training process, structure, function.

504

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
АНАЛІЗ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ ПІД
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД
КОМАНД 2-ОЇ ЛІГИ
Юрій Маніло
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Рухова діяльність футбольного арбітра
обумовлюється особливостями виконання його функціональних обов’язків під
час матчів, які відбуваються в умовах, що постійно змінюються. Переміщення
по футбольному полю арбітр виконує з різною швидкістю і в різному напрямку,
що вимагає від арбітра не тільки розвитку спеціальних якостей (спритності,
швидкості та координації), але й відмінної техніки переміщення [3]. Рухова
активність арбітра залежить від дій футболістів під час матчу. В останні роки
футбол став більш атлетичним, постійно підвищується рівень фізичної та
функціональної підготовленості футболістів, що дозволяє підтримувати високий
темп гри, приймати участь в ігрових єдиноборствах. [1, 2]. Без належної
атлетичної підготовки неможливо обійтись і арбітру. Він повинен постійно
знаходитись поблизу до ігрових моментів, щоб контролювати дотримання
правил гри, попереджати можливі конфлікти, психологічно впливати на гравців
[5].
Таким чином, футбольний арбітр зобов’язаний більше переміщуватись, і,
як правило, з високою інтенсивністю та в швидкому темпі. У багатьох арбітрів
зниження рухової активності під час проведення футбольних матчів
обумовлюється темпом гри, рівнем майстерності команд, станом футбольного
поля та власною фізичною підготовленістю [6].
Для оцінки роботи арбітрів важливо не тільки виявити кращих, але й
визначити хто і за якими причинами не справляється зі своїми обов’язками. В
зв'язку з цим актуальним напрямком удосконалення системи підготовки
футбольних арбітрів є розробка нових технологій контролю, що дозволяє більш
вірно оцінити різні сторони їх підготовленості. При цьому головною проблемою
є вибір кількісних критеріїв, що дозволяють з найбільшою мірою об’єктивності
визначити інтегральний рівень підготовленості та порівняти роботу різних
футбольних арбітрів [4]. До таких критеріїв можна віднести показники рухової
діяльності арбітра, що й визначає актуальність проведеного дослідження.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз науково-дослідної та методичної
літератури дозволяє стверджувати, що проблема арбітражу висвітлена
недостатньо. В наукових працях вивчалися окремі сторони підготовки
футбольних арбітрів, так в роботах В.В. Шаленко (2001), Г.А. Лисенчука, О.М.
Спіріна (2003), А.П. Будогоського (2004), В.С. Ашаніна, К.Л. Віхрова (2005),
В.Д. Петрова, А.Б. Абдули (2007, 2009) акцентувалася увага на особливостях
фізичної підготовки арбітрів.
Метою нашого дослідження було визначити та порівняти показники
рухової діяльності арбітрів в офіційних матчах чемпіонату України з футболу
серед команд другої ліги.
Методи та організація дослідження. Для оцінки рухової діяльності
кожного футбольного арбітра при проведенні матчів чемпіонату України
визначалась загальна відстань при переміщенні ходьбою, помірним бігом,
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прискореннями та ривками, а також час, коли арбітр займає статичне положення
(стоїть), після чого дані заносилися в протокол дослідження.
У дослідженні брали участь футбольні арбітри з різних областей України,
зокрема, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Донецької, Луганської,
Харківської областей. Аналіз рухової діяльності здійснювався під час ігор
чемпіонату України серед команд другої ліги (n= 6).
Результати дослідження та їх обговорення. Спостереження за діями
футбольних арбітрів під час проведення офіційних матчів показують, що
виконання суддівських обов’язків тісно пов’язане із значною руховою
діяльністю, яка обумовлена виключно динамічним характером самої гри. Ця
рухова діяльність проявляється в постійних переміщеннях різними способами
(ходьбою, помірним бігом, з прискореннями, ривками, спиною вперед,
приставним кроком), у виконанні жестів, які характеризують характер скоєних
порушень правил гравцями.
Дослідження багатьох спеціалістів показали, що арбітр виконує під час
матчу приблизно такий же обсяг рухової діяльності, що й футболісти ряду
ігрових амплуа, а в деяких випадках обсяг швидкісної роботи навіть дещо
вищий, ніж у центральних захисників [1, 3, 6].
Основними фізичними якостями, які визначають підготовленість арбітрів,
а також впливають на рухову діяльність є витривалість (загальна та швидкісна),
а також швидкість переміщення. В меншій мірі в руховій діяльності арбітрів
проявляються такі якості, як сила, швидкісно-силова здібності, спритність та
гнучкість [5].
Хороша фізична підготовленість арбітра не гарантує кращого виконання
ним своїх обов’язків, але коли арбітр впевнений в своєму рівні функціональної
підготовки, існує велика ймовірність прийняття вірного рішення.
Обсяг рухової діяльності визначався за методикою розкресленого
футбольного поля. Перед матчем вимірювалась довжина та ширина
футбольного поля, відстань між середньою та штрафними лініями. Ці та
стандартні розмітки (довжина та ширина площі воріт та штрафної площі)
дозволили встановити орієнтири, за якими визначалась відстань, яку долає
арбітр ходьбою, помірним бігом, прискореннями та ривками (в метрах та
кількості разів), а також фіксувався час, скільки арбітр займає статичне
положення під час матчу. При контролі за ігровою ситуацією при переміщенні
арбітр застосовує діагональну систему арбітражу для вірної оцінки єдиноборств
при прийнятті рішень, що відбивається на загальній кількості метражу
подоланої дистанції. Обсяг переміщень під час матчу надзвичайно важливий
показник, на підставі якого повинно плануватися бігове навантаження для
підготовки арбітрів [1, 2, 4].
Дослідження рухової діяльності арбітрів під час проведення футбольних
матчів різного рівня дали змогу визначити кількісний обсяг переміщень в
метрах, обсяг переміщень окремо по кожному тайму, а також було визначено
співвідношення (%) видів рухової діяльності (табл. 1).
Результати спостережень за переміщенням арбітрів, проведених в 6 матчах
чемпіонату України з футболу серед команд 2-ої ліги дозволили визначити, що
відстань, яку долає арбітр під час матчу знаходиться в межах від 4595 м до 9310
метрів у залежності від рівня, темпу гри, напруженості матчу, рухової
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активності гравців, їхньої кваліфікації та положення команд в турнірній таблиці
(табл. 1).
У процесі матчу способи переміщення арбітрів постійно змінювалися від
помірного бігу до використання прискорень та інтенсивних ривків.
Таблиця 1
Середні показники рухової діяльності арбітрів під час проведення
матчів чемпіонату України з футболу серед команд 2 ліги в 2013 році (S±σ)
Тайм
1 тайм

Статичне
положення,
хв., (разів)
4,5 ±0,39
(10,0)

2 тайм

5,3 ±1,19
(12,0)

Разом

9,8 ±1,57
(22,0)

Рухова діяльність
Ходьба, м,
Помірний
Прискорення,
(разів), %
біг, м,
м, (разів), %
(разів), %
477,5±120,
2210,0
657,5 ±122,5
7 (41,0),
±596,1
(26,0),
13,6%
(51,0),
18,8%
63,2%
528,3±83,7 2243,3±557,9 635,0 ±156,6
(42,0),
(51,0),
(25,0),
15,0%
63,5%
18,0%
1005,8±20 4453,3±1154, 1292,5±279,2
4,4 (83,0),
0 (102,0),
(51,0),
14,3%
63,4%
18,4%

Ривки, м,
(разів), %

Всього
м, (разів), %

152,5±86, 3497,5±925,5
2
(125,0),
(8,0),
100%
4,4%
124,2±57, 3530,8±856,2
9 (7,0),
(125,0),
3,5%
100%
276,7±144 7028,3±1781,
,2 (15,0),
7 (250,0),
3,9%
100%

За останні роки намітилась тенденція до скорочення кількості зупинок у грі
та збільшення «чистого» ігрового часу. Ця тенденція в основному пов’язана зі
змінами в правилах гри, наприклад, можливість використовувати більшу
кількість м’ячів за межами поля для вкидання, застосування «компенсованого
часу», тому арбітрам необхідно раціонально розподіляти сили на весь матч так,
щоб не втрачалась концентрація та не наступала втома.
Спостереження за ходом ігор 2-ої ліги чемпіонату України з футболу
дозволяє констатувати, що арбітри, які обслуговують їх, неоднорідні за рівнем
фізичної підготовленості, віком (22-33 роки) та відповідно стажем суддівської
практики. Дослідження рухової діяльності арбітрів другої ліги показують, що
вони відрізняються між собою загальною відстанню, яку здолали в першому і
другому таймі та в матчі загалом.
У середньому за матч арбітри другої ліги долають відстань 7028,3 м. Якщо
розглядати середні показники рухової діяльності арбітрів окремо по кожному
тайму, то вони між собою практично не відрізняються і в середньому складають
в першому таймі – 3497,5 м і 3530,8 м у другому.
Результати досліджень показали, що в середньому за матч арбітр другої
ліги долає відстань ходьбою близько 1005,8 м, що складає 14,3% від усіх видів
переміщення, прискореннями – 1292,5 м (18,4%), застосовуючи ривки – 276,7 м
(3,9%). Але одним із основних та найпоширеніших способів рухової активності
арбітрів є переміщення помірним бігом – в середньому долає арбітр таким
видом 4453,3 м, відповідно частка помірного бігу в загальній структурі рухової
діяльності арбітрів складає 63,4% (рис. 1).
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Рис. 1. Структура рухової діяльності арбітрів різної кваліфікації під час
проведення матчів чемпіонату України з футболу серед команд 2-ої ліги
Варто також зазначити, що арбітр може під час матчу займати статичне
положення (стояти на місці). Це відбувається під час вимушених зупинок матчу:
при введенні м’яча зі стандартних положень; встановленні «стінки»; проведенні
заміни гравців; затримці у грі для визначення ступеня серйозності травми
гравців; транспортуванні травмованих гравців з поля для надання їм медичної
допомоги та при навмисному затягуванні часу гри однією з команд. Було
визначено, що під час суддівства матчу другої ліги таких ситуацій складається в
середньому 22 рази, отже арбітр знаходиться у статичному положенні в
середньому 9,8 хв. (табл. 1).
Для футболу характерним є постійна зміна гравцями виду переміщень по
полю, відповідно рухова діяльність футбольного арбітра також носить змінний
характер. За кількісними показниками використання різних видів переміщення у
процесі суддівства гри команд другої ліги характеристика рухової діяльності
арбітра виглядає наступним чином: в середньому 83 відрізка було подолано
ходьбою, 102 відрізка – помірним бігом, 51 раз арбітр прискорювався і 15 разів
застосовував ривки. Таким чином, протягом матчу в середньому зміна способів
переміщень відбувалася 250 разів (див. табл. 1).
Рухова діяльність арбітра під час проведення футбольних матчів різного
рівня може певною мірою свідчити про рівень його фізичної підготовленості,
яка є однією з важливих складових загальної підготовки арбітра до змагань.
Високий рівень фізичної підготовленості арбітрів дозволяє залишатися у добрій
фізичній формі до кінця матчу та знизити кількість помилок, адже відомо, що
найбільшу частину помилок арбітри припускаються за 2-3 хв. до закінчення
матчу, коли втрачається необхідна концентрація уваги.
Порівнюючи середні показники рухової діяльності шести арбітрів другої
ліги, ми вибрали два арбітри Д. О. та К. Д., у яких протилежно різні показники
загального метражу переміщень за матч – 9337 м у Д.О. та 4595 м у К.Д. За
своєю структурою рухова діяльність цих арбітрів також мала характерні
відмінності (рис. 2). Отримані дані свідчать про те, що арбітр Д.О. в основному
виконував роботу аеробного характеру: помірний біг (6600 м) та ходьба (925 м),
508

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
статичне положення протягом матчу він займав 9 хв.; переміщуючись у
високому темпі, арбітр більший метраж подолав за рахунок прискорень (1575
м), ніж ривків (210 м). Арбітр К.Д. поступався майже за всіма показниками
рухової діяльності, в той же час він більше знаходився в статичному положенні
– 11 хв. та більшу дистанцію подолав за рахунок ривків – 495 м.
Проте, такий порівняльний аналіз не зовсім об’єктивно характеризує рівень
фізичної підготовленості арбітрів, швидше він свідчить про переважний стиль
арбітражу. До того ж на показники рухової діяльності арбітрів значно
впливають інші чинники, такі як рівень підготовленості команд, темп гри,
напруженість матчу тощо.
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Рис. 2. Структура рухової діяльності арбітрів другої ліги Д. О. та К. Д.

Під час матчу арбітр в першу чергу повинен раціонально застосовувати в
своєму арсеналі різні способи рухової діяльності для того, щоб намагатися
завжди бути поруч з ігровим моментом, займати вигідну, оптимальну позицію з
метою уникнення конфліктних ситуацій, а також пониження значущості
помилки.
Висновки. У процесі дослідження було здійснено хронометраж рухової
діяльності футбольного арбітра під час проведення матчів чемпіонату України
серед команд другої ліги та визначені кількісні показники його переміщень.
Виявлено, що істотного розходження у показниках рухової діяльності першого
та другого тайму не існує.
Результати проведених досліджень показали, що успішність суддівства, в
більшій мірі, залежить від рухової активності арбітрів, що пред’являє адекватні
вимоги до їх фізичної підготовленості та вмілого використання різних видів
переміщень відповідно до умов, що постійно змінюються під час гри.
1.
2.
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АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД 2-ОЇ ЛІГИ
Юрій Маніло
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
В статті подається аналіз рухової діяльності футбольних арбітрів різної кваліфікації під
час проведення матчів на національному рівні. Зроблений порівняльний аналіз показників
рухової діяльності футбольних арбітрів другої ліги.
Ключові слова: рухова діяльність, футбольні арбітри, види переміщень.
АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ СРЕДИ КОМАНД 2-ОЙ ЛИГИ
Юрий Манило
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В статье подан анализ двигательной деятельности футбольных арбитров разной
квалификации во время проведения матчей на национальном уровне. Проведен сравнительный
анализ показателей двигательной деятельности футбольных арбитров второй лиги.
Ключевые слова: двигательная деятельность, футбольные арбитры, виды перемещений.
ANALYSIS OF MOTOR ACTIVITY SOCCER REFEREE DURING THE UKRAINE
CHAMPIONSHIP MATCHES AMONG THE TEAMS 2ND LEAGUE
Yuri Manlio
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
The article is devoted to defining ways to optimize training and retraining of football referees.
The paper made a comparative analysis of physical condition and physical fitness football referees in
second categories.
Key words: motor activity, football referees, species movements.

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ,
ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЮ ДИСПЕТЧЕРА У СУЧАСНОМУ
ВОЛЕЙБОЛІ.
Діана Міщук
Національний технічний університет України «КПІ»
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими
завданнями. Якщо розглядати проблему диспетчера в сучасному волейболі,
його значимість, роль та перспективи розвитку, не доводиться дивуватися
актуальності питання. Ознайомившись з літературою і науковими
дослідженнями минулих десятиліть можна констатувати, що проходять роки,
змінюється техніка і тактика гри у волейбол, в наукових дослідженнях активно
використовуються технічні новинки, на допомогу дослідникам прийшли
комп'ютерні технології, а тема відбору гравців на роль диспетчера продовжує
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залишатися актуальною [5,10,7,]. У короткій характеристиці «диспетчер
визначає гру і варіанти атаки» прихована титанічна робота не тільки фізична,
але переважно розумова, гравця, що виконує роль «зв'язки». Від уміння
грамотно оцінювати ігрову ситуацію і приймати оптимальні рішення з
подальшої успішної реалізацій залежить успіх команди. Дана ігрова функція у
волейболі носить багато різних назв. Але жодна з них не може повною мірою
охарактеризувати важливість вирішуваних завдань.
Для освоєння амплуа диспетчера у багаторічній підготовці волейболістів на
етапі базово-спеціалізованої підготовки вибирається гравець, що володіє
необхідним набором спеціальних якостей і виконує функцію протягом всієї
спортивної кар'єри [4].
Аналіз ігор команд вищого ешелону переконливо доводить, що успішний
виступ команди у великій мірі залежить від майстерності диспетчера. Провальна
гра одного з нападників не може катастрофічно вплинути на боєздатність
команди. Невдачі диспетчера паралізують дух і дії команди [3,5,10,9].
До основних ігрових характеристик диспетчера належать: блискуче
володіння технікою виконання другої передачі, швидкість переміщень,
швидкість відповідних дій, адекватна оцінка ігрової обстановки, вміння
контролювати декілька об'єктів (м'яч, що летить, переміщення своїх гравців і
суперника), здатність швидко переходити від одних дій до інших. Диспетчер
стає центральною фігурою в реалізації тактичного плану гри. На думку
Х. Веласко основною якістю диспетчера є передачі на удар, добре збалансоване
співвідношення швидкості, точності і творчості [3]. Чільна роль диспетчера у
веденні гри безперечна, і він в набагато більшому ступені (ніж гравці інших
амплуа) несе відповідальність за результат гри. На думку М. С. Бриля роль
диспетчера характеризується специфічною ігровою діяльністю, що вимагає
специфічних вимог при відборі. Диспетчера необхідно шукати і спеціально
готувати. Тут тренери одностайні [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній науковій літературі
широко представлені дослідження, присвячені психофізіологічним та психічним
особливостям спортсменів різних видів спорту [1,4,6], але у доступній нам
літературі ми виявили дослідження, в яких надається тільки якісна оцінка
психофізіологічних особливостей волейболістів взагалі. А даних що до критеріїв
визначення різних амплуа, в тому числі гравців-диспетчерів практично немає. В
зв’язку з цим проблема розробки критеріїв визначення цих особливостей та
застосування їх для обрання амплуа є своєчасною та актуальною.
Дослідження виконані згідно зведеному плану НДР НУФВСУ на 20112015р.р. (тема 2.23 «Превентивні програми нейропсихофізіологічної підтримки
спортсменів високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки»).
Мета роботи: визначити особливості когнітивних здібностей диспетчерів у
волейболі.
Методи та організація дослідження. Для проведення дослідження були
обстежені 16 спортсменів середньої кваліфікації (1 дорослий та КМС), всі
виконують функції диспетчера. Вік спортсменів – 17-22 роки, юнаки та дівчата,
гравці команди вищої ліги «Локомотив» м. Київ, команди першої ліги м. Ірпіня
та студентських команд Національного технічного університету України «КПІ» і
Національний університет біоресурсів і природокористуванням. Києва.
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Когнітивні здібності оцінювалися за допомогою комп’ютерної системи
«Мультипсихометр-05». Була визначена група тестів, які вивчають когнітивні
здібності: «Пам’ять на слова», «Перцептивна швидкість», «Порівняння чисел»,
«Встановлення закономірностей». Статистичний аналіз проводився за
допомогою програмного пакету Statistica 6.0 та Excel. Були застосовані методи
описової статистики. Для оцінювання достовірності відмінностей був
використаний критерій знакових рангових сум Уілкоксона.
Тест «Пам’ять на слова» застосовується для дослідження та оцінки обсягу,
стійкості короткочасної пам'яті на вербальну інформацію. Суть методики
полягає у впізнавання серед послідовно пред'являються для впізнання наборів
слів цільового (тобто пред'являлося раніше для запам'ятовування) слова і
вказівки його порядкового номера. За допомогою тесту визначалися показники
продуктивності, швидкості, точності та ефективності.
За допомогою тесту «Перцептивна швидкість» визначалася оцінка
швидкості і точності співвідношення геометричних фігур з метою ідентифікації
фігури, частиною якої є тестовий сигнал (фрагмент фігури, що становить 50 %
або 75 % від цілого). За результатами тестування визначалися показники
продуктивності, швидкості, точності та ефективності. Показник продуктивності
характеризує швидкість процесів сприйняття і мислення, і залежить від
рухливості нервових процесів. Чим вище продуктивність, тим вище рухливість
нервових процесів і тим вище швидкість сприйняття і мислення.
За допомогою методики «Порівняння чисел» визначалася оцінка
оперативного мислення. Суть методики полягає в тому, що випробуваний
порівнює за величиною числа від 2 до 9 (пред'являються послідовно, у
випадковому порядку). Якщо поточне число більше попереднього, натиснути
праву клавішу, а якщо менше - ліву. За допомогою тесту визначалися показники
продуктивності, швидкості, точності та ефективності.
Методика «Встановлення закономірностей» призначена для вивчення
деяких особливостей процесів мислення (активності, кмітливості) і оперативної
пам'яті. Суть методики полягає в тому, що в кожному завданні випробуваному
пропонується визначити, яке із запропонованих п'яти слів ( пов'язаними з
цифровими клавішами 1-5) могло б бути зашифровано зазначеної послідовністю
символів. За допомогою тесту визначалися показники продуктивності,
швидкості, точності та ефективності.
Результати та їх обговорення. Ігрова діяльність у волейболі протікає у
вигляді рішення тактичних завдань, пов'язаних зі сприйняттям рухомих об'єктів
(м'яч, суперник), оцінкою параметрів цього руху, попереджуючими реакціями на
рух і прийняттям оперативних рішень. У стані тренованості особливо високого
рівня досягають спеціалізовані психомоторні функції, що визначають
ефективність попереджувальних реакцій на рухомий об'єкт, а також така
психічна якість, як швидкість сприйняття і переробки інформації [2].
В основі вирішення тактичних завдань лежить діяльність головного мозку
(пам'ять), обсяг поля зору, стійкість і концентрація уваги, швидкість протікання
розумових процесів, накопичений тактичний досвід та ін. Сприймаючи й
аналізуючи ігрову ситуацію, гравець визначає тактичну задачу, вирішує її уяво, а
потім рухово [5,10].
Тактичні дії у волейболі здійснюються в три етапи:
1.
Сприйняття і аналіз ігрової ситуації.
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2.
Розумове рішення тактичного завдання.
3.
Рухове рішення тактичного завдання.
На першому етапі вирішення тактичного завдання у волейболі найбільш
важливими є психофізіологічні характеристики, які забезпечують сприйняття і
аналіз ігрової ситуації: сприйняття (перцепція), увага і основні характеристики
властивостей уваги - обсяг, інтенсивність і стійкість уваги, також переключення
і розподіл уваги [9].
В табл. 1 наведені результати досліджень когнітивних характеристик
гравців, які виконують функції диспетчера у волейболі.
Проведений аналіз показників тесту «Перцептивна швидкість» вказує на
те, що група гравців, що виконують функції диспетчера має високі значення за
показником точності, за показниками продуктивності, швидкості та
ефективності група демонструє результати середнього та нижче середнього
рівня.
На другому етапі вирішення тактичного завдання у волейболі найбільш
важливими є психофізіологічні характеристики, які забезпечують швидкість
переробки інформації: пам'ять, оперативне мислення, рівень загальних
здібностей.
Оперативна пам'ять бере безпосередню та активну участь у процесі
сприйняття. Звірення інформації з уже наявними наборами варіантів рішень в
пам'яті відбуваються на рівні коркових відділів головного мозку (процес
мислення) [6].
С. Стернберг визначив дві стратегії переробки інформації за участю різних
типів пам'яті [7]. Перша стратегія ґрунтується на формуванні та закріпленні
спеціального навички в умовах ігрової діяльності на рівні короткочасної і
довготривалої пам'яті (рис. 1).

Довготривала пам’ять

Короткочасна пам’ять
I
X0

1

2

3

n

Рис. 1 Стратегія переробки інформації на рівні короткочасної пам'яті
Друга стратегія заснована на формуванні спеціального навички за участю
оперативної пам'яті (рис. 2).
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Оперативна пам’ять

I
X0

X

Xi

Рис. 2 Стратегія переробки інформації на рівні оперативної пам'яті
Ю. В. Клещев в своїх дослідженнях дій волейболістів високого класу
встановив, що волейболісти задіють обидві стратегії переробки інформації. У
разі переробки інформації за участю короткочасної і довготривалої пам'яті за
рахунок вироблення відповідного динамічного стереотипу до мінімуму
зводяться такі складові частини латентного періоду реакції, як моменти
розрізнення, впізнавання і особливо вибору дії. Також було встановлено, що у
висококваліфікованих спортсменів ігрові навички настільки сильно
автоматизовані, що ті дії, які повинні будуватися за типом складної реакції,
будуються по типу простої [9]. Тобто, задіяна стратегія переробки інформації
другого типу, за участю оперативної пам'яті.
Таблиця 1
Результати досліджень когнітивних характеристик гравців, які
виконують функції диспетчера у волейболі
Тест

Показник
Медіана Нижній квартіль Верхній квартіль
продуктивність
70,00
56,50
78,50
швидкість
18,38
15,12
21,38
Прецептивна
швидкість
точність
0,97
0,92
0,99
ефективність
53,86
43,52
62,84
продуктивність
24,00
20,00
26,50
Памʼ ять на
швидкість
14,58
21,52
11,88
слова
точність
0,80
0,69
0,89
ефективність
60,14
38,89
75,49
ефективність
869,47
763,14
1064,40
латентність
Порівняння
844,34
748,27
1023,10
рішення
чисел
точність
0,98
0,97
0,99
продуктивність
22,84
17,74
28,14
продуктивність
20,50
18,50
22,50
швидкість
4,68
3,83
5,57
Встановлення
закономірностей точність
0,89
0,80
0,92
ефективність
74,80
60,00
81,40

Результати тесту «Пам'ять на слова » свідчать про те, що за всіма
показниками даного тесту група гравців демонструє високі результати.
Показник продуктивності знаходиться на рівні вище середнього, на середньому
рівні знаходяться показники точності та ефективності, показник швидкості на
високому рівні. Причому, показник швидкості для даної групи значно
перевищує
порівняльні
норми,
надані
у
комп’ютерній
системі
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«Мультипсихометр-05». Група є однорідною за показниками продуктивності ,
швидкості і точності (V < 30 %).
Аналізуючи результати тесту «Порівняння чисел», можна зробити
висновок, що група гравців-диспетчерів має високі значення за всіма
показниками. Дана група демонструє низький рівень за показниками
ефективності, латентності реакції, рівень нижче середнього за показником
точності та продуктивності. Необхідно відзначити, що для показників тесту
«Порівняння чисел» низькі значення відповідають високому рівню даних
показників.
Проведений аналіз показників тесту «Встановлення закономірностей»
вказує на те, що група гравців-диспетчерів має високі значення за показниками
продуктивності, точності та ефективності, і результат вище середнього
показника швидкості тесту «Встановлення закономірностей».
Висновки та перспективи подальших досліджень:
За результатами наукових досліджень когнітивних здібностей гравцівдиспетчерів у волейболі було виявлено, що:
Група гравців-диспетчерів демонструє високі результати за всіма
показниками тестів «Пам'ять на слова», «Порівняння чисел» і «Встановлення
закономірностей» (крім показника швидкості). Це значить, що для успішного
виконання функцій диспетчера характерна наявність високого рівня якості
аналізу та переробки інформації.
Група має середні значення тесту «Перцептивна швидкість» (окрім
точності), що свідчить про наявність компенсаторних механізмів в системі
сприйняття та переробки інформації волейболістів.
Всі волейболісти демонструють високий рівень показника швидкості в
тестах «Пам'ять на слова» і «Встановлення закономірностей», тобто висока
швидкість прийняття рішень обумовлена специфікою гри в волейбол.
В перспективі подальших досліджень передбачається визначення
інформативних показників стану психофізіологічних функцій волейболістів, які
виконують функції диспетчерів у волейболі.
1.

2.

3.
4.

5.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ, ЯКІ
ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЮ ДИСПЕТЧЕРА У СУЧАСНОМУ ВОЛЕЙБОЛІ.
Діана Міщук
Національний технічний університет України «КПІ»
Національний університет фізичного виховання і спорту України
В роботі досліджувались когнітивні особливості гравців, які виконують функції
диспетчера у волейболі. Отримані результати порівнювалися відносно уніфікованих тестових
норм. За даними досліджень зроблено висновок про рівень розвитку цих показників.
Ключові слова: когнітивні особливості волейболістів, оперативна пам’ять, оперативне
мислення, диспетчер.
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ ДИСПЕТЧЕРОВ В СОВРЕМЕННОМ ВОЛЕЙБОЛ.
Диана Мищук
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В работе исследовались когнитивные особенности связующих игроков в волейболе.
Полученные результаты сравнивали относительно унифицированных тестових норм. В
результате исследований сделан вывод об уровне развития этих показателей.
Ключевые слова: когнитивные особенности волейболистов, оперативная пам'ять,
оперативное мышление, связующий игрок.
FEATURES COGNITIVE VOLLEYBALL, ACTING AS DISPATCHERS IN MODERN
VOLLEYBALL.
Diana Mishchuk
National Technical University of Ukraine "KPI"
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
We investigated the cognitive features volleyball playersʼ . The results obtained were
compared with respect to standardized test norms. As a result of research done on the platoon level of
development of these indicators.
Key words: cognitive features volleyball, pam'yat operational, operational thinking, setter.

ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ
ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
Валерій Ніколаєнко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. У сучасному дитячо-юнацькому футболі
тренувальний процес і змагальна діяльність характеризуються зростанням
фізичних і нервових навантажень, що обумовлює високу міру емоційного та
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психічного напруження у дітей і в більшості випадків негативно впливає на їх
спортивний результат у майбутньому.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми є оптимізація процесу
багаторічного вдосконалення на основі індивідуалізації підготовки юних
футболістів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що дана проблема
досить широко представлена в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників [2,
8, 12, 15, 16 та ін]. Разом з тим реальний стан українського дитячо-юнацького
футболу свідчить про недостатнє використання теоретичних знань у практичній
діяльності, коли тренери незначну увагу приділяють індивідуальним
особливостям спортсменів, особливо на початкових етапах навчання, що
негативно позначається на якості довгострокової підготовки спортивних
талантів для професійного футболу [4, 6, 7].
Таке положення, в свою чергу, зумовлює пошук шляхів підвищення
ефективності навчально-тренувального процесу на етапах багаторічної
підготовки юних футболістів, які дозволять враховувати індивідуальні
особливості організму що росте, і тим самим розкрити спортивний потенціал у
кожної дитини, розвинути його індивідуально сильні рухові здібності й
удосконалювати тактико-технічні вміння.
Дослідження проводилося відповідно до Зведеного плану НДР у сфері
фізичної культури і спорту на 2011-2015 р.р. Міністерства у справах сім'ї, молоді
та спорту за темою 2.3 "Науково-методичні засади удосконалення системи
підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної
діяльності" (номер держреєстрації 0111U001722).
Мета роботи - обгрунтування підходів до реалізації основних положень
теорії спортивної індивідуалізації в практиці раціональної побудови багаторічної
підготовки юних футболістів.
Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури та мережі Інтернет;
метод педагогічного спостереження; метод порівняння і зіставлення; синтез та
узагальнення інформації.
Результати дослідження та їх обговорення. Кожен організм має
індивідуальний біологічний час життєвих процесів. У одних організмів одні й ті
ж процеси (етапи розвитку) протікають швидше, у інших - повільніше, одні
швидше відновлюються після фізичних чи емоційних навантажень, інші повільніше. Практика спорту показала, що для одних спортсменів прийнятні
дворазові (іноді триразові ) тренування, для інших - це шлях до
перетренованості, недовідновлення тощо. Така відмінність у переносимості
навантажень знаходить пояснення в особливостях індивідуальних біоритмів, які
відображають індивідуальні тимчасові зміни в живій системі. Іншими словами,
у кожного організму своя швидкість протікання одних і тих же процесів.
Швидкість різна, але послідовність їх строго запрограмована і не змінюється під
впливом, ні зовнішніх, ні внутрішніх факторів [2, 11].
Тому, в процесі спортивного тренування необхідно дотримуватися
індивідуального підходу до дітей, тобто враховувати їх індивідуальні
особливості для найбільш повного розвитку кондиційних рухових якостей і
координаційних здібностей. Необхідність індивідуалізованого навчання
обумовлена також статевими і віковими відмінностями, станом здоров'я і рівнем
тренованості, типологічними та особистісними особливостями реагування на
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навантаження, на фактори зовнішнього середовища, індивідуальним стилем
роботи та ін [1, 3, 14].
На феномен індивідуалізації спортивної діяльності почали звертати увагу
фахівці, починаючи з середини 1960-х років. Так, Л. П. Матвєєв (1964)
відзначав, що динаміка придбання спортивної форми та підтримки її істотно
залежить від індивідуальних можливостей спортсмена. Це пов'язано з різним
морфологічним і функціональним пристосуванням до «освоєння» рухових і
нервових навантажень. Далі автор у своїй книзі «Проблеми періодизації
спортивного тренування» (1965) вказував на те, що становлення, збереження і
втрата спортивної форми відбуваються, без сумніву, дещо по-різному, залежно
від типу нервової діяльності спортсмена, особливостей розвитку його рухових
якостей і інших індивідуальних відмінностей.
Питаннням індивідуального підходу до спортсменів високого класу багато
уваги приділяв Н. Г. Озолин (1970). Він зазначає, що індивідуальні відмінності,
пов'язані зі статевими особливостями, віком, ступенем фізичної підготовленості,
рівнем технічної досконалості, координаційними здібностями та ін, які
вимагають свого відображення в тренувальному процесі.
Величезну
роль
індивідуалізації
спортивної
діяльності
у
висококваліфікованих спортсменів відводить В. Н. Платонов (1980, 1984, 1986),
який вказує, що основною стратегією тренування повинно бути не згладжування
індивідуальності, а навпаки, розвиток сильних сторін організму і особистості
спортсмена як провідної умови досягнення ним рекордних результатів. У
тренувальному процесі слід застосовувати впливи, здатні повною мірою виявити
і підсилити всі індивідуальні можливості спортсмена, специфічні переваги його
обдарованості.
У теорії та методиці спортивного тренування загальноприйнятим є
положення про те, що визначальну роль у підготовці юних спортсменів грає
власне навчання. Однак тренування, як зовнішня причина, діє через внутрішні
умови, без урахування яких її вплив буде недостатньо ефективним [9]. До
внутрішніх умов, що роблять вплив на тренувальний ефект, відносяться
індивідуальні особливості спортсмена. Це передбачає необхідність організації
навчально-тренувального процесу юних футболістів на основі глибокого
врахування індивідуальних відмінностей у фізичній, технічній, тактичній,
психологічній підготовленості, морфологічних особливостей [13].
У розумінні індивідуальності варто виходити з характеристик
функціонального оптимуму, що служить основою для досягнення запланованих
результатів [ 5 ].
У цьому зв'язку важливо, щоб цільове завдання на певний тренувальний
цикл відповідало індивідуальним особливостям конкретного спортсмена. Цій
вимозі не відповідає повною мірою середньогруповий критерій планування
навчально-тренувальних занять, прийнятий в командних ігрових видах спорту.
Практика свідчить, що заняття в них проходять за єдиним робочим планом,
розрахованим на усередненого учня. Такий підхід веде до недостатнього
використання
індивідуальних
можливостей
юних
спортсменів
для
вдосконалення їх рухової підготовленості.
Тому завжди виникає питання, як індивідуалізувати тренувальний процес в
рамках спільного для групи плану. Крім цього, значні труднощі виникають при
пошуку ефективних способів встановлення індивідуально-оптимальних засобів,
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методів і форм спортивної підготовки. Подолання зазначених вище труднощів
лежить на шляху вивчення індивідуальних відмінностей у підготовці юних
футболістів.
На початкових етапах навчання (етапи початкової та попередньої базової
підготовки) особливо важливо виявити анатомо-фізіологічні особливості дітей,
їх відповідність конкретним вимогам гри у футбол. Вивчити сенситивні періоди
в контексті розвитку кондиційних рухових якостей і координаційних здібностей,
схильності до навчання з урахуванням типологічних властивостей нервової
системи і темпераменту у юних спортсменів.
На наступних етапах ( етап спеціалізованої базової підготовки та етап
підготовки до вищих досягнень) необхідно вивчати індивідуальні
характеристики у всій їхній сукупності.
Завжди слід пам'ятати, що характеристика рухових здібностей юних
футболістів без урахування їх конституційного потенціалу, біологічного віку і
варіанти розвитку приречена на невдачу в роботі дитячого тренера.
Звідси необхідно знати, по-перше, що досягнення бажаного результату і
підвищення спортивної майстерності не дається просто, так як для одних дітей
навантаження недостатні і невчасні, а для інших малі або час їхнього
застосування згаяно. По-друге, що ніколи не слід давати характеристику
руховим здібностям дітей без урахування їх анатомо-фізіологічних і
біомеханічних індивідуальних особливостей. Тільки триєдиний підхід –
соматичний, функціональний і біомеханічний - основа вірного створення
навчально-тренувальних груп для занять футболом та індивідуального підходу у
виборі засобів тренування і навчання [1, 2, 10].
Висновки.
1. Основні напрямки вирішення проблеми індивідуалізації підготовки юних
футболістів :
a) індивідуалізація тренувальної та змагальної діяльності. Цей аспект
індивідуалізації необхідно реалізовувати на основі виявлення факторів і
модельних характеристик, що визначають спортивний результат на тому чи
іншому віковому етапі розвитку. При цьому враховуючи, що корекція
індивідуальних програм має бути спрямована на розвиток сильних (домінуючих)
здібностей, а не на «підтягування» слабких ланок;
b) індивідуалізація тренувальних і змагальних навантажень. При цьому
важливо враховувати:

біологічну зрілість зростаючого організму;

поточний функціональний стан;

індивідуальний характер сприйняття тренувальних і змагальних
впливів;

інтенсивність протікання процесів біологічного розвитку тощо;
c) проблема індивідуалізації спортивного таланту, що передбачає якісний
спортивний відбір і ефективну орієнтацію.
2 . При розробці та реалізації індивідуальних тренувальних програм
необхідно брати до уваги труднощі об'єктивного і суб'єктивного характеру:
• розмаїтість підходів з боку тренерів до обліку всього спектру
індивідуальних особливостей юних футболістів;
• дефіцит часу на проведення комплексного тестування та здійснення
оперативного контролю;
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• великий кількісний склад і неоднорідність контингенту дітей у групі;
• наявність доступних та інформативних методик для визначення
адаптаційних можливостей організму дітей;
• збереження протягом тривалого часу оптимального стану здоров'я юних
футболістів, що пов'язано з режимом дня, якістю харчування, умовами
проживання, соціальним становищем та іншими факторами.
Перспективи подальших досліджень полягають у науковому обґрунтуванні
методичних підходів спрямованих на реалізацію індивідуального потенціалу і
побудову раціональної системи багаторічної підготовки юних футболістів.
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АНОТАЦІЇ

ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ
ФУТБОЛІСТІВ
Валерій Ніколаєнко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
У статті розкриваються основні положення теорії індивідуалізації в дитячому спорті.
Встановлено, що найбільш доцільним для оптимізації процесу підготовки юних футболістів є
підбір адекватних індивідуально-вікових методик. Визначено основні напрямки в вирішенні
даної проблеми. Дано рекомендації з використання різних методичних підходів до виявлення
та розвитку індивідуальних здібностей юних футболістів у тренувальному процесі, особливо
на перших двох етапах багаторічної підготовки.
Ключові слова: індивідуалізація, багаторічна підготовка, юні футболісти.
ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ
Валерий Николаенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
В статье раскрываются основные положения теории индивидуализации в детском
спорте. Установлено, что наиболее целесообразным для оптимизации процесса подготовки
юных футболистов являются подбор адекватных индивидуально-возрастных методик.
Определены основные направления в решении рассматриваемой проблемы. Даны
рекомендации по использованию различных методических подходов к выявлению и развитию
индивидуальных способностей юных футболистов в тренировочном процессе, особенно на
первых двух этапах многолетней подготовки.
Ключевые слова: индивидуализация, многолетняя подготовка, юные футболисты.
PROBLEMS INDIVIDUALIZATION SPORTS TRAINING YOUNG PLAYERS
Valery Nikolaienko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The article describes the basics of the theory of individualization in children's sports. Found
that the most appropriate to optimize the training of young footballers are adequate selection of
individually- age techniques. The main directions in solving the problem. Recommendations on the
use of different methodological approaches to the identification and development of individual
abilities of young footballers in the training process, especially in the first two stages of long-term
training.
Key words: individualization, long-term preparation, young footballers.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ВЕСЛЯРІВ ЛЕГКОЇ ВАГИ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З
ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО
Олена Омельченко
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Сучасний спорт вищих досягнень вимагає
безперервного вдосконалення та постійних досліджень тренувального процесу
[1, 2, 4, 5]. Основним змістом тренувального процесу в багатьох видах спорту в
тому числі в академічному веслуванні є розвиток та вдосконалення фізичних
якостей, які необхідні спортсмену. В академічному веслуванні такими
провідними якостями є сила, витривалість та силова витривалість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізична підготовка є основним
підґрунтям для реалізації технічної майстерності спортсменів, тому без
належного рівня розвитку фізичних якостей неможливе подальше
вдосконалення тренувального процесу [1, 10]. Спеціалісти в галузі спортивного
тренування, а саме у веслуванні академічному констатують той факт, що
подолання змагальної дистанції потребує від весляра прояву швидкісно-силових
можливостей [3, 4]. Крім цього автори [6] наголошують, що академічне
веслування відноситься до видів спорту, в яких повторення циклічної роботи
проходить відносно довгий період часу (до 7-8 хвилин). Тому весляру необхідні
такі якості як загальна витривалість, сила, швидкість рухів, швидкісно-силова
витривалість. Спеціалісти [7, 9] висловлюють думку про те, що для досягнення
більш високого рівня спортивного результату необхідний високий рівень
координації рухів, спритність в управлінні рухами весла та тіла.
Розвиток усіх якостей проходить комплексно, взаємопов’язано, причому
розвиток одних якостей може бути базою для виховання інших.
Спеціалісти з фізичного виховання та спорту [8, 9] дотримуються думки
про те, що витривалість в академічному веслуванні безпосередньо визначає
спортивно-технічний результат змагань. Тренування витривалості дозволяє
відсунути рубіж стомлення при подоланні змагальної дистанції.
Таким чином, виникає необхідність в пошуках новітніх засобів та методів,
які б змогли забезпечити інноваційні підходи до тренувального процесу веслярів
легкої ваги, а також контролю цих методів і результатів їх використання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконується згідно Зведеного плану науково-дослідницької роботи Міністерства
України освіти і науки, молоді та спорту на 2010-2015 р. За темою 2.6.
«Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та
змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів».
Мета роботи - дослідити динаміку показників фізичної підготовленості
веслярів легкої ваги після використання експериментальної програми з
академічного веслування, спрямованістю якої було застосування блоків вправ із
фізичної підготовки, розвиток швидкісної та силової витривалості і сили.
Методи та організація дослідження. Аналіз та узагальнення літературних
джерел, педагогічний експеримент, методи педагогічного тестування фізичної та
спеціальної фізичної підготовленості, методи математичної статистики.
Дослідження проводились в СДЮШОР з веслування Дніпропетровської
обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» та на базі
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наукової лабораторії Дніпропетровського державного інституту фізичної
культури і спорту, в яких брали участь 27 кваліфікованих спортсменів, які
займаються академічним веслуванням більше 6 років, вік 19-22 років, зі
спортивною кваліфікацією КМС і МС.
Результати дослідження та їх обговорення. Експериментальна програма
враховувала наступні положення: планування тренувального процесу
здійснювалось з урахуванням поточного фізичного стану; основні тренувальні
блоки були сплановані для вирішення завдань вдосконалення витривалості, сили
та максимальної сили; під час планування тренувального процесу були повністю
виключені обтяження 80-85 % від максимальної ваги, так як такі обтяження
сприяють набору м’язової маси, що є небажаним для спортсменів легкої ваги;
спортсменам було запропоноване більш дозоване навантаження; під час
використання тренувальної програми спортсмени користувались полегшеним
інвентарем.
Результати попереднього дослідження показали, що веслярі контрольної та
експериментальної груп за рівнем підготовленості були однорідні (р<0,05).
Експериментальна група працювала за розробленою нами методикою, а
контрольна за програмою для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю. Рівень фізичної підготовленості
наприкінці першого року навчання оцінювався за тестами програми для
ДЮСШ.
Таблиця 1
Показники загальної фізичної підготовленості веслярів легкої ваги до і
після експерименту контрольної та експериментальної груп
Контрольний тест

Біг 100 м, с
Стрибок в довжину з
місця, см
Згинання-розгинання
рук в упорі лежачи,
к-ть разів
Тяга штанги лежачи,
240 разів, хв.:с
Тяга штанги лежачи
(макс. сила), кг/кг
маси тіла
Біг 3000 м, хв.с
Веслування на
ергометрі, 2000 м,
хв.с
Веслування 2000 м,
хв.с

Етап
експерименту

х

до
після
до
після
до

КГ
13,9
13,8
226,3
226,8
25

ЕГ
13,8
13,3
226,2
230,2
29,7

КГ
0,15
0,10
7,34
7,38
4,32

після

26,17

30,57

3,72

до
після
до

9,3
9,20
0,9

9,3
9,06
0,9

після
до
після
до
після

0,93
10,19
10,24
6,53
6,46

до
після

8,21
8,02

Показники
±S
ЕГ
0,13
0,15
2,8
3,10
1,28

V

p

КГ
1,07
0,69
3,2
3,25
17,3

ЕГ
0,93
1,09
1,24
1,09
4,3

1,59

14,2

5,20

8,4
7,04
0,06

0,12
8,75
0,15

1,5
1,26
6,4

1,31
1,60
14,7

1,24
10,3
9,57
6,49
6,31

0,05
22,2
30,5
9,4
7,2

0,04
0,34
25
0,06
3,50

5,05
3,6
4,8
2,4
1,81

3,56
3,3
4,21
0,8
0,89

8,16
7,47

21,3
15,7

0,28
4,52

4,3
3,2

3,4
0,97

Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05
Р<0,05
Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05

Представлені нами результати свідчать, що: спостерігається наявність
приростів в тестах «біг 100 м» в контрольній групі на 0,1 секунди (Р>0,05), в
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експериментальній групі результат змінився з 13,8 секунд до 13,3, що складає
3,8% (Р>0,05) (таблиця 1).
Показники тесту «Стрибок в довжину з місця» в контрольній групі
змінилися незначним чином. В експериментальній групі приріст склав 1,8 %
(Р>0,05).
Результати тесту «Згинання-розгинання рук в упорі лежачи» показали
незначні зміни як у контрольній, так і в експериментальній групах.
В тесті «тяга штанги лежачи 240 разів» в контрольній групі відбулися
незначні зміни - 1,7 % , а в експериментальній приріст склав 3,3 % (Р>0,05).
В тесті «Тяга штанги на максимальну силу» в контрольній групі змін не
спостерігається, проте в експериментальній групі відбувся приріст показників
на 37 % (Р<0,05).
У тесті «Біг 3000 м» спортсмени контрольної групи покращили результат
витривалості незначним чином – 0,9 % (Р>0,05), спортсмени експериментальної
групи змінили результати на 6 %, що відобразилося в покращенні результату на
35 секунд (Р>0,05).
Результат тесту «Веслування на ергометрі» розподілилися таким чином:
контрольна група показала незначний приріст в 1,4 % (Р>0,05), а в
експериментальній зміни відбулися на 18 секунд, що склало 5 % (Р>0,05).
Тест «Веслування 2000 м» показав, що в контрольній групі спортсмени
показали результат кращий на 4 % (Р>0,05), а в експериментальній групі
результат покращився на 13% (Р>0,05) (табл.1).
Висновки.
1. З метою покращення рівня фізичної підготовленості веслярів легкої ваги
нами була розроблена та експериментально обґрунтована тренувальна програма
з академічного веслування.
2. У результаті використання експериментальної тренувальної програми
були встановлені наступні зміни показників фізичної підготовленості: швидкісні
можливості покращилися на 3,8 % (Р>0,05), швидкісно-силові якості та силова
витривалість покращилися на 1,8 та 3,3 % відповідно (Р>0,05) , приріст силових
якостей склав 37 % (Р<0,05), витривалість покращилась на 6 % (Р>0,05),
спеціальна витривалість покращилась на 5 % (Р>0,05), а показники дистанційної
витривалості стали кращими на 13 % (Р>0,05).
1.

2.

3.
4.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЕСЛЯРІВ ЛЕГКОЇ
ВАГИ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТРЕНУВАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ З ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО
Олена Омельченко
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
У зв’язку зі змінами в програмі змагань з академічного веслування – появою заїздів
веслярів з легкою вагою тіла та розробкою експериментальної програми і використанням цієї
програми в навчально-тренувальному процесі веслярів легкої ваги з’явилась необхідність
контролю показників загальної фізичної підготовленості та спеціальної фізичної
підготовленості спортсменів під впливом цієї програми.
Ключові слова: веслування, академічне, програма, підготовленість, експеримент,
динаміка.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ГРЕБЦОВ ЛЕГКОГО ВЕСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ГРЕБЛЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
Елена Омельченко
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
В связи с изменениями в программе соревнований по академической гребле появлением заездов гребцов с легким весом тела и разработкой экспериментальной программы
и использованием этой программы в учебно-тренировочном процессе гребцов легкого веса
появилась необходимость контроля показателей общей физической подготовленности и
специальной физической подготовленности спортсменов под влиянием этой программы.
Ключевые слова: гребля, академическая, программа, подготовленность, эксперимент,
динамика.
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DYNAMICS OF INDICATORS OF PHYSICAL FITNESS ROWER LIGHTWEIGHT
AFTER USING EXPERIMENTAL TRAINING PROGRAM IN ROWING ACADEMIC
Elena Omelchenko
Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports
Due to changes in the program of competitions in rowing - rowing races with the advent of
lightweight body and the development of the pilot program and the use of this program in the training
process of the lightweight rowers became necessary to control the overall performance of physical
fitness and special physical preparedness of athletes under the influence of this program.
Key words: rowing program, preparedness, experiment dynamics.

ПРОЯВИ ВЕНТИЛЯТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ РЕКЦІЇ СИСТЕМИ
ДИХАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У ПРОЦЕСІ
ВИКОНАННЯ ТЕСТУВАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Анатолій Павлік, Станіслав Дрюков, Віктор Боднар
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Процес підготовки у видах спорту, що пов’язані з
переважним проявом витривалості, перш за все спрямований на підвищення
функціональних можливостей спортсменів за проявами системи дихання та
кровообігу до того рівня який є необхідним для демонстрації запланованого
спортивного результату [1, 2, 4]. При цьому спортсмени, які володіють найбільш
високими можливостями даних систем і демонструють їх в процесі виконання
фізичних навантажень, досягають і більш високих рівнів спортивної
працездатності [2]. Для визначення рівня підготовленості спортсменів необхідно
в процесі проведення підготовки проводити регулярний контроль їх
функціональних можливостей за проявами системи дихання та кровообігу.
Проведення такого контролю у процесі багаторічної підготовки відкриває
можливості для об’єктивізації та ефективності її проведення. Тому актуальним
завданням сучасних досліджень по впливу спортивного тренування на організм
кваліфікованих спортсменів є визначення конкретного кількісного рівня прояву
їх функціональних можливостей при проведенні процесу підготовки [2, 3, 4, 6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективна побудова процесу
спортивного тренування повинна базуватись на точному кількісному визначенні
рівня підготовленості спортсменів [2, 3, 7]. Це відкриває можливості для
цілеспрямованого застосування таких засобів спортивного тренування, які
дозволяють підвищити певні сторони їх можливостей. Особливо це стосується
тих спортсменів, які знаходяться на етапі максимальної реалізації своїх
індивідуальних можливостей [1, 4, 8]. Сучасний спорт являє собою таку модель
діяльності людини при якій рівень функціонування систем організму
знаходиться за межею зони граничних можливостей і дозволяє вивчати процеси
адаптації спортсменів до фізичних навантажень. При цьому фахівці визначають,
що високий рівень функціональних можливостей не обов’язково повинен
супроводжуватися їх граничним рівнем. Тому у теперішній час проводиться
визначення такого співвідношення їх прояву, яке відповідає індивідуальним
можливостям спортсменів [2, 3].
Зв'язок роботи з науковими планами. Роботу виконували відповідно до
теми 2.26 "Удосконалення системи оцінювання функціональних можливостей
кваліфікованих спортсменів" Зведеного плану науково-дослідної роботи у галузі
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фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 рр. Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту.
Мета роботи – визначення взаємозв'язку та кількісних величин прояву
вентиляційних компонентів реакції системи дихання кваліфікованих
спортсменів при максимальному рівні спортивної працездатності у процесі
виконання тестових фізичних навантажень.
Методи, організація досліджень. 124 спортсмена, що спеціалізуються у
циклічних видах спорту, які пов'язані з переважним проявом витривалості, та
спортивною кваліфікацією на рівні КМС – ЗМС. досліджувались у
лабораторних умовах при проведенні етапного комплексного обстеження (ЄКО).
Обґрунтування даних досліджень базується на тому положенні, що для
циклічних видів спорту одним з провідних факторів досягнення високих
спортивних результатів є певний рівень функціональних можливостей
спортсменів за характером прояву системи дихання та кровообігу. Одним з
важливих компонентів реакцій даних систем організму спортсменів на фізичне
навантаження є адекватна вентиляторна відповідь на його виконання. Така
реакція повинна бути достатньою для оптимальної дифузії кисню у альвеолах
для забезпечення доставки його необхідної кількості до працюючих м’язів.
Тільки оптимальна величина вентиляційної відповіді у змозі забезпечити
найбільш сприятливий стан дихального гомеостазу організму [2]. Тому
дослідження адаптації системи дихання до виконання фізичних навантажень є за
своєю суттю визначення оптимізації прояву цілого комплексу таких реакцій, і
однією з яких є також відповідна реакція легеневої вентиляції. Під її впливом
відбувається необхідне формування гіперкапнічної та гіпоксичної стимуляції
дихального центру, який визначає її певну відповідність до інтенсивності
виконання фізичного навантаження. Результати даної роботи дозволяють
певною мірою визначити деякі кількісні параметри прояву величин легеневої
вентиляції та таких її компонентів як частота дихання та дихальний об’єм, які
повинні бути при досягненні спортсменами певного максимального рівня
фізичного навантаження.
Можливості спортсменів за проявами вентиляційних компонентів реакцій
системи дихання визначались при виконанні програми бігових тестувальних
навантажень, провідним серед яких визначається робота, потужність якої
зростає ступінчасто, і з умовою її виконання до моменту, коли спортсмен не
підтримує задану інтенсивність навантаження. При її виконанні на тредбані
швидкість бігу була постійною і складала 10 км∙год-1, а потужність роботи
підвищувалась через кожні 2 хвилини бігу шляхом збільшення кута нахилу
полотна тредбану на 2 градуси.
У процесі тестування спортсменів досліджувались показники
вентиляторних, газообмінних та циркуляторних реакцій функціональних проявів
системи дихання та кровообігу у відповідь на задані тестувальні навантаження.
Для визначення реакції організму спортсменів використовували такі
інструментальні методи досліджень: хронометрія, ергометрія, спірометрія,
газоаналіз, пульсометрія, методи математичної статистики.
Обстеження спортсменів здійснювали з використанням стаціонарного
газоаналізатору "Oxycon Pro" та бігового ергометру LE 500 фірми "Jeager"
(Німеччина), телеметричного аналізатору частоти серцевих скорочень ТР 300
"Polar" (Фінляндія).
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У процесі тестування спортсменів з дискретністю часу по 10 секунд
протягом усього періоду виконання роботи, потужність якої зростає ступінчасто,
формувався зведений масив даних, які відтворюють функціональні прояви
системи дихання та кровообігу на тестувальні навантаження. Поряд з
визначенням цілого комплексу функціональних показників, провідним серед
яких є величина максимального споживання кисню, визначалась максимальна
потужність навантаження (Load [W]) (Вт), якої досягали спортсмени у момент
завершення роботи, та відповідні прояви вентиляторних компонентів реакції
системи дихання на фізичне навантаження за такими показниками як величини
хвилинного об’єму дихання (V'E [L/mіn]) (л∙хв-1), частоти дихання (BF [1/mіn])
(подихів хв-1) та дихального об’єму (VTex [L]) (л).
Взаємозв’язки між наведеними показниками та максимальним рівнем
потужності роботи при виконанні роботи, потужність якої зростає ступінчасто,
розраховувались з використанням пакету програм STATISTICA версія 6.1 для
визначення величин коефіцієнту кореляції [5] за останній 10-секундний інтервал
часу виконання роботи, в якому досягається максимально можливі прояви
вентиляційних компонентів реакцій системи дихання спортсменів.
Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведених
досліджень свідчить про те, що в умовах тестування спортсменів при виконанні
роботи, потужність якої зростає ступінчасто, максимальний рівень потужності
роботи, який був ними досягнутий при її виконанні склав від 245 і до 560 Вт
(табл. 1). За абсолютною величиною різниця між показниками склала 315 Вт. Це
є свідченням їх різних функціональних можливостей при досягненні
максимального рівня спортивної працездатності на момент здійснення
обстежень. Середній рівень максимальної потужності роботи, яка була
досягнута обстеженими спортсменами при виконанні роботи, потужність якої
зростає ступінчасто, склав X ± σ = 420,6 ± 61,2 Вт.
Зіставлення відповідності максимальної потужності роботи спортсменів з
показниками рівня прояву функціональних можливостей системи дихання та
кровообігу на момент закінчення роботи, потужність якої зростає ступінчасто,
за вентиляторними компонентами її реакції на фізичне навантаження також
показало суттєві розбіжності серед обстежених спортсменів
Таблиця 1
Діапазони показників прояву вентиляторних компонентів реакції
системи дихання кваліфікованих спортсменів на момент закінчення
виконання роботи (останні 10 с), потужність якої зростає ступінчасто, під
час виконання програми тестувальних навантажень на тредбані (n = 124)
Показники
Максимальна потужність
навантаження (Load [W]), Вт
Хвилинний об’єм дихання (V
[L/mіn]), л∙хв-1
Частота дихання (BF [1/mіn]),
подихів•хв-1
Дихальний об’єм (VTex [L]), л

X±σ

(X + 0,5 σ) ––
(X – 0,5 σ)

(X + σ)––
(X – σ)

(X + 1,5 σ)––
(X – 1,5 σ)

(X + 2 σ) ––
(X – 2 σ)

420,6 ±61,2

451,2 ––390,0

481,8 ––359,4

512,4 ––328,8

543,0 ––298,3

166,1 ±23,4

179,6 ––154,5

189,5 ––141,7

199,6 ––131,0

211,3 ––118,2

53,7 ±7,7

57,5 ––49,8

61,4 ––45,9

65,3 ––42,0

69,2 ––38,2

3,09±0,48

3,33 ––2,85

4,57 ––2,61

3,81 ––2,37

4,05 ––2,13

за абсолютними величинами прояву комплексу показників (рис. 1). Таке
положення свідчить про різноспрямованість шляхів досягнення певного рівня
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спортивної
показників.

працездатності

спортсменів

за

проявами

функціональних

V'E [L/min] = 36,17 + 0,39*x - 0,0002*x^2; 0,95 Дов. Інт.
BF [1/min] = 48,98 + 0,03*x - 3,95E-5*x^2; 0,95 Дов. Інт.
260
240

70
- V'E [L/min](L)
- BF [1/min](R)

65

-1 хв
•

хв-1
•

220

75

60

200

55
180
160

45

140

40

120
100
200

35

250

300

350

400

450

500

550

30
600

Потужність роботи, Вт

Load [W]:V'E [L/min]: r = 0,59; p = 0,0000;
Load [W]:BF [1/min]: r = - 0,03; p = 0,7055;
V'E [L/min]:BF [1/min]: r = 0,38; p = 0,00001
Рис. 1. Розподіл показників хвилинного об’єму дихання (VE [L/min]) та показників
частоти дихання (BF [1/mіn]) залежно від досягнення максимальної потужності
роботи (Load [W]) кваліфікованих спортсменів на момент закінчення роботи
(останні 10 с), потужність якої зростає ступінчасто, під час виконання програми
тестувальних навантажень на тредбані та кореляційний взаємозв’язок (r) між ними
(n = 124)
(на графіках наведено 95 % довірчі інтервали)

Аналіз наведених графіків свідчить про те, що загальна тенденція розподілу
показників хвилинного об’єму дихання при виконанні роботи, потужність якої
зростає ступінчасто, полягає у тому, що з досягненням більш високого рівня
максимальної потужності роботи у спортсменів відбувається прогресивне
підвищення його максимальних величин. І більш високим рівнем спортивної
працездатності переважно володіють ті зі спортсменів, які досягають їх більш
високого рівня. В обстеженій нами групі спортсменів на момент закінчення роботи
величини максимального рівня хвилинного об’єму дихання перебували у діапазоні
113 – 237 л∙хв-1. Розбіжності між його мінімальною та максимальною величиною
склали при цьому 2,1 раза, а за абсолютною величиною 124 л∙хв-1. Середня
величина хвилинного об’єму дихання на момент закінчення роботи складала серед
спортсменів X ± σ = 166,1 ± 23,4 л∙хв-1. Величина кореляційного взаємозв’язку між
показниками максимальної потужності роботи та показниками максимального
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хвилинного об’єму дихання на момент закінчення роботи, потужність якої зростає
ступінчасто, у цьому випадку становить r = 0,587, р = 0,0000.
Подальший аналіз графіка наведеного на рис 1. свідчить про те, що загальна
тенденція залежності частоти дихання до максимальних показників потужності
роботи полягає у тому, що величини частоти дихання у спортсменів практично не
впливають на рівень досягнення максимальної потужності роботи. Високий або
низький її рівень можна продемонструвати з однаковою частотою дихання у межах
змін її величин, які ми наводимо. На момент закінчення роботи, потужність якої
зростає ступінчасто, максимальний рівень частоти дихання перебував у діапазоні
від 36 і до 71 подиха∙хв-1. При цьому розбіжності між показниками складали 1,97
раза, а за абсолютною величиною 35 подихів∙хв-1. Середній рівень показників
частоти дихання серед спортсменів на момент закінчення роботи склав X ± σ = 53,7
± 7,7 подихів∙хв-1 (табл. 1). Величина кореляційного взаємозв’язку між
показниками максимальної потужності роботи та показниками частоти дихання на
момент закінчення роботи, потужність якої зростає ступінчасто, у цьому випадку
практично відсутня і становить r = – 0,034, р = 0,7055.
На рис. 2 наведено розподіл між показниками хвилинного об’єму дихання та
дихального об’єму залежно до максимальної потужності роботи, яка була
досягнута при виконанні спортсменами роботи, потужність якої зростає
ступінчасто. Аналіз наведеного графіка свідчить, що з підвищенням величин
показників максимальної потужності роботи відбувається і підвищення
максимальних величин функціональних
V'E [L/min] = 36,17 + 0,39*x - 0,0002*x ^2; 0,95 Дов. Інт.
VTex [L] = 1,47 + 0,0031*x + 1,796E-6*x^2; 0,95 Дов. Інт.
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Хвилинний об’єм дихання, л•хв-1

240

2,0

250

300

350

400

450

500

550

600

Потужність роботи, Вт

Load [W]:V'E [L/min]: r = 0,59; p = 0,0000;
Load [W]:VTex [L]: r = 0,58; p = 0,0000;
V'E [L/min]:VTex [L]: r = 0,58; p = 0,0000
Рис. 2. Розподіл показників хвилинного об’єму дихання (VE [L/min]) та
дихального об’єму (VTex [L]) залежно від максимальної потужності роботи (Load
[W]) кваліфікованих спортсменів на момент закінчення роботи (останні 10 с),
потужність якої зростає ступінчасто, під час виконання програми тестувальних
навантажень на тредбані та кореляційний взаємозв’язок (r) між ними (n = 124)
(на графіках наведено 95 % довірчі інтервали)

показників дихального об’єму.
На момент закінчення роботи, потужність якої зростає ступінчасто,
максимальний рівень показників дихального об’єму знаходились у діапазоні від
1,72 і до 4,66 л. При цьому розбіжності між показниками складали 2,71 раза, а за
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абсолютною величиною 2,94 л. Середній рівень показників частоти дихання
серед спортсменів на момент закінчення роботи, склав X ± σ = 3,09 ± 0,48 (табл.
1). Величина кореляційного взаємозв’язку між показниками потужності роботи
та показниками дихального об’єму на момент закінчення спортсменами роботи,
потужність якої зростає ступінчасто, у цьому випадку становить r = 0,58, р =
0,0000.
Висновки.
Таким
чином,
наведені
показники
максимальних
функціональних проявів вентиляторних компонентів реакції системи дихання
при виконанні спортсменами фізичних навантажень свідчать про те, що вони
різноспрямовано впливають на досягнення максимального рівня спортивної
працездатності. Тому цей факт необхідно враховувати при проведенні
підготовки спортсменів та оцінюванні рівня їх функціональних можливостей.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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АНОТАЦІЇ

ПРОЯВИ ВЕНТИЛЯТОРНИХ КОМПОНЕНТІВ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТЕСТУВАЛЬНИХ
ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Анатолій Павлік, Станіслав Дрюков, Віктор Боднар
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
Визначено, що у момент закінчення виконання спортсменами роботи, потужність якої
зростає ступінчасто, відмічається широкий діапазон розбіжностей за показниками хвилинного
об’єму дихання (V [L/mіn]), частоти дихання (BF [1/mіn]) та дихального об’єму (VTex [L].
Ключові слова: кваліфіковані спортсмени, тестування, система дихання, вентиляторні
компоненти реакції.
ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ
ДЫХАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТИРУЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Анатолий Павлик, Станислав Дрюков, Виктор Боднар
Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
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Определено, что в момент окончания выполнения ступенчатовозрастающей работы,
отмечается широкий диапазон расхождения величин показателей минутного объема дыхания
(V [L/mіn]), дыхательного объема (VTex [L]) и частоты дыхания (BF [1/mіn]).
Ключевые слова: квалифицированные спортсмены, тестирование, система дыхания,
вентиляторные компоненты реакции.
THE MANIFESTATION OF VENTILATORY COMPONENTS OF RESPIRATORY
SYSTEM’S REACTION IN ELITE ATHLETES DURING TEST LOADS
Anatolij Pavlіk, Stanislav Dryukov, Viktor Bondar
State Research Institute of Physical Culture and Sports
Results shown that at the end of performing exponential workload the values of minute
respiratory volume (V [L/mіn]), respiratory volume (VTex [L], breathing frequency (BF [1/mіn])
have wide range of divergence.
Key words: elite athletes, test loads, respiratory system, ventilatory components.

ПРИНЦИПИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТІ
Мар’ян Пітин
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Значною кількістю фахівців відзначається, що для
спорту є притаманна постійна актуалізація окремих компонентів та системи
підготовки в цілому. Це стосується і системи знань, структури та змісту їхнього
викладення на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів із
врахуванням характерних особливостей визначеного виду спорту, кваліфікації,
віку та інших особистісних якостей об’єкту формування специфічних знань [4,
5, 6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на окремі спроби
наукового пошуку у напрямі теоретичної підготовки спортсменів (Арпино М.,
2011; Бєлих С., 2005; Исаева Е.Б., 2011; Задорожна О.Р., 2013; Ким Н.В., 2011;
Кузьменко Г.А., 2008; Мкртчян Ю.Е., 1993; Строкатов В.В.) у дослідженнях
відсутнє обговорення концептуальних основ теоретичної підготовки у спорті.
Таким чином, у зв’язку з наявністю необхідності визначення керівних положень
теоретичної підготовки як розділу системи багаторічного удосконалення
спортсменів постає актуальність зазначеного напряму дослідження [1, 3, 5, 6].
Зв’язок з науковими темами та планами. Дослідження виконане згідно
теми 2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів
спорту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і
спорту на 2011−2015 рр. та теми «Основи теоретичної підготовки у спорті»
Львівського державного університету фізичної культури на 2013−2017 рр.
Мета дослідження: визначити комплекс принципів теоретичної підготовки
та вимог до них.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, індукції та
дедукції, абстрагування, порівняння, класифікації та систематизації, історичний
метод.
Результати дослідження та їх обговорення. У межах концепції
теоретичної підготовки у спорті нами розглядається один з її рівнів −
«реалізації». Власне він є вирішальним у формування комплексного результату
концепції теоретичної підготовки у спорті. Рівень «реалізації» концепції
теоретичної підготовки визначається наявністю блоку елементів системи
теоретичної підготовки у спорті, який представлений її керівними положеннями
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(принципами), функціями та завданнями. Реалізаційні положення представлені
такими низинними елементами як методи, засоби, форми, умови реалізації
теоретичної підготовки та її контроль. Вони у поєднанні й з врахуванням
розділів підготовки спортсменів та етапами багаторічної підготовки дозволяють
розробляти та компонувати диференційовані програми теоретичної підготовки
[2].
Разом із тим, у запропонованій статті пропонуємо зосередити увагу власне
на принципах теоретичної підготовки у спорті та їх характеристиці. При
обговоренні системи теоретичної підготовки нами сформовані принципи, які
відображають суттєві характеристики, що відповідають за правильне
функціонування усієї системи, без яких вона не змогла б виконувати свого
основного призначення та сприяти досягненню реалізації спрямованості
спортивної підготовки.
Принципи теоретичної підготовки — це керівні положення, які
відображають загальні закономірності процесу передачі та формування системи
спеціальних знань спортсменів та визначають вимоги до змісту, організації і
методів цього процесу. Керівними положеннями теоретичної підготовки нами
визначено наступні:
Принцип особистісно-орієнтованого змісту. Визначає, що при побудові та
реалізації системи теоретичної підготовки у спорті необхідно враховувати
особистісні мотиви суб’єктів діяльності (персоніфікованої частини системи
підготовки спортсменів) їх потреби, індивідуальні оптимальні шляхи
сприймання інформації, рівень сформованості особистості, спортивної
майстерності. Варто наголосити на необхідності такої організація навчальнотренувального процесу, при якій повинна зростати ефективність орієнтації на
формування та розвиток особистості спортсмена незалежно від етапу
багаторічної підготовки.
Кожен із сформованих принципів теоретичної підготовки має низку вимог,
зокрема особистісно-орієнтованого змісту:
−
забезпечення розвитку і саморозвитку особистості спортсмена як
суб’єкта пізнання та специфікованої діяльності, що ґрунтується на виявлені його
індивідуальних особливостей;
−
визначення та програмування змісту і структури теоретичної
підготовки з дотриманням можливості варіативного представлення засобів та з
розкриттям інформаційного матеріалу, який визначається специфікою етапу
багаторічної підготовки;
−
врахування комплексу критеріїв, що містить рівень досягнутих
знань, умінь і навичок та об’єктивно сформований наявний рівень інтелекту
спортсмена (властивості, якості, прояв);
−
залучення сукупності знань, умінь, індивідуальних здібностей, які
отримуються в процесі спортивного тренування як невід’ємного засобу
розвитку духовних й інтелектуальних сторін особистості спортсмена, що
входить до системо утворюючих завдань теоретичної підготовки;
−
формування індивідуалізованого сприйняття світу спортсменом із
можливістю його творчого перетворення, якісної інтерпретації при оцінюванні
фактів, явищ, подій спортивної та побутової діяльності на підставі особистісних
цінностей і широкого використання суб’єктивного досвіду.
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Принцип критичності. Передбачає, що в межах теоретичної підготовки у
спорті потребує формування така система знань, яка пройшла ретельний аналіз
та є обґрунтованою фахівцями спорту з урахуванням специфіки змагальної
діяльності, етапу багаторічної підготовки та спортивної майстерності
спортсменів, шляхів передачі інформації, суспільного устрою тощо. Вимоги:
−
використання комплексного підходу до обґрунтування та
визначення структури та змісту теоретичної підготовки з врахуванням системо
утворюючих чинників спортивної діяльності;
−
встановлення об’єктивних взаємозв’язків між структурою та
змістом теоретичної підготовки та сторонами життєдіяльності спортсмена
пов’язаними зі спортивною діяльністю та побутом;
−
залучення передового досвіду до тлумачення спрямованості
системи підготовки спортсменів та узагальненого розуміння місця суб’єктів та
їх функцій у спортивній діяльності;
−
врахування еволюції наукових поглядів на окремих елементів
системи підготовки спортсменів, їх оперативне перенесення до структури та
змісту теоретичної підготовки, корекція з урахуванням доцільності та
ефективності змагальної діяльності.
Принцип інформатизації. У широкому розумінні, ставить за мету якісну
перебудову системи передачі знань у процесі багаторічного спортивного
удосконалення в напрямі використання основних здобутків науково-технічного
прогресу, підготовки особистості спортсмена до існування в світовому
інформаційному просторі. У більш вузькому тлумаченні, це використання
сучасних технологічних рішень з метою забезпечення якісного формування
системи спеціальних знань у межах спортивної діяльності.
Переваги врахування принципу інформатизації теоретичної підготовки при
адекватному підході до розробки, впровадження спрямованого використання
інформаційно-комунікативних технологій варто вбачати у таких ознаках:
рекламна, організаційна, продуктивна, інформаційна, орієнтаційна, прогностична.
Вимоги:
−
використання у теоретичній підготовці широкого спектру засобів
медіатехнологій: кабельного та супутникового телебачення, персональних
комп’ютерів, інформаційної мережі Інтернет, соціальних комунікацій, візуалізації
та відеопродукції, WЕВ-технології та ін.;
створення спеціальних засобів теоретичної підготовки з високим
рівнем надійності і стійкої працездатності, гетерогенності (стійкої роботи на
різних поширених комп’ютерних та інших схожих до них засобах), наявності
захисту від несанкціонованих дій користувачів, можливості тестових перевірок,
простоти, надійності і повноти інсталяції та деінсталяції;
представлення змісту теоретичної підготовки повинно будуватися з
опорою на взаємозв'язок й взаємодію поняттєвих, образних і функціональних
компонентів мисленнєвої діяльності спортсмена;
відображення системи спеціальних знань у теоретичній підготовці
як ієрархічної структури, із урахуванням логічних взаємозв’язків, можливості
контрольованих тренувальних дій, поетапного підвищення рівня знань суб’єктів
навчально-тренувального процесу та засвоєння інформації достатньої для
здійснення професійної діяльності.
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Принцип економізації – полягає у зменшенні витрат учасниками процесу
теоретичної підготовки, технологічній оптимізації через використання якісно
нових підходів до його організації, створення й корекції існуючих засобів і
методів та у використанні загальних тенденцій до зменшення використання
ресурсів та/або збільшенні їх ефективності. Вимоги:
визначення перспективної стратегії теоретичної підготовки у межах
окремо узятого виду спорту чи групи видів спорту об’єднаних за спільними
ознаками змагальної діяльності.
використання та залучення інноваційних технологій, які б
дозволили інтенсифікувати безпосередній процес передачі та формування
системи спеціальних знань у спортсменів;
впровадження ефективних форм організації та управління,
прискорення структурних змін, найбільш прогресивних форм організації
діяльності пов’язаної з формування системи спеціальних знань спортсменів;
орієнтація на індивідуальні можливості контингенту на який
спрямовано тренувальні впливи, пов’язані з вибором оптимальних шляхів
передачі інформації, доступністю та адаптованістю змісту тренувальних занять,
їх частин та інших видів реалізації теоретичної підготовки;
створення чіткої організаційної структури теоретичної підготовки,
що передбачає розробку положень про відповідні організаційні підрозділи при
спортивних інститутах (федерація, асоціація, клуб тощо), визначення прав та
обов’язків керівників, посадові інструкції виконавців, встановлення різних видів
відповідальності підрозділів за невиконання покладених на них обов’язків, чітке
прийняття та передача розпоряджень, проведення інших організаційних заходів.
розподілення відповідальності за змістовне наповнення та
реалізацію теоретичної підготовки між учасниками спортивної діяльності.
Принцип полісенсорності – передбачає необхідність врахування та
залучення у процесі теоретичної підготовки різних шляхів чуттєвого сприйняття
(або їх комплексу) спортсменів. Вимоги:
вироблення потужних підсилюючих впливів при використанні двох
та більше аналізаторів у процесі формування системи спеціальних знань
спортсменів, що робить відчутними навіть дуже слабкі інформаційні сигнали;
запобігання адаптації спортсмена до того чи іншого джерела
передачі інформації та зменшенні реакції на нього;
використання можливостей реалізація у теоретичній підготовці
сучасних засобів відображення інформації – комп’ютерів, мультимедійних
проекторів, засобів віртуальної реальності та можливостей сучасного
програмного забезпечення;
забезпечення компенсаційного зростання чутливості;
розроблення варіативних засобів теоретичної підготовки, що
опираються, при використанні стандартизованого змісту, на різні системи
аналізаторів спортсмена.
Принцип інтеграції − передбачає об’єднання в процесі теоретичної
підготовки раніше умовно розрізнених частин та елементів системи спеціальних
знань на основі їх взаємозалежності та взаємодоповнюваності й першочерговій
спрямованості на вирішення завдань системи підготовки спортсменів. Вимоги:
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впровадження новітніх знань у безпосередній процес теоретичної
підготовки спортсменів із врахуванням еволюції вимог до рівня підготовленості
спортсменів та специфіки змагальної діяльності у виді спорту;
використання сукупності засобів, що відповідають основним
вимогам до структури та змісту теоретичної підготовки (сегментація,
пріоритетність, компетентність, інтерактивність) та враховують спрямованість
етапу багаторічної спортивної підготовки;
забезпечення комплексного інтегрованого впливу на систему знань
спортсменів з дотриманням основної спрямованості на досягнення результату та
формування особистості за допомогою проведення міжгалузевих та
внутрішньогалузевих семінарів, конгресів, відкритих занять, індивідуальних
бесід тощо.
Принцип контрольованості – передбачає виконання послідовних дій, які
полягають у визначенні структурних взаємозв’язків між змінними системи
теоретичної підготовки або її елементами на різних етапах багаторічної системи
підготовки спортсменів, перманентного встановлення об’єктивного рівня
підготовленості спортсменів із можливістю подальшого врахування результатів
в управлінні процесом формування спеціальної системи знань. Вимоги:
реалізація обов’язкових заходів контролю на усіх етапах
багаторічної підготовки спортсменів та рівнях майстерності з урахуванням
спрямованості та специфіки навчально-тренувальної та змагальної діяльності;
урізноманітнення видів й форм контролю із збереженням єдності
вимог до структури та змісту системи знань спортсменів;
систематичність перевірок й оцінювання результатів теоретичної
підготовки, яка б враховувала природні процеси адаптації спортсменів до
тренувальних навантажень та об’єктивно відображала рівень їхньої
підготовленості;
пріоритетність оцінювання рівня теоретичної підготовленості за
основними (система підготовки спортсменів, забезпечення системи підготовки
спортсменів) та обов’язковість визначення підготовленості за іншими розділами
теоретичної підготовки (безпека, правила безпеки, гуманітарні та соціалізуючи
знання);
комплексність підходів і вимогливість при плануванні та
організації контролю у системі теоретичної підготовки, розробці засобів та
методів його проведення тощо з залученням широкого кола фахівців галузі.
Принцип гуманізму – полягає у необхідності в процесі теоретичної
підготовки формування ставлення до особистості спортсмена як вищої цінності,
життя якої орієнтується на цінності свободи, справедливості, рівності, злиття
суспільних і особистих інтересів, створення умов для вільного розвитку кожної
людини, створенні умов для формування кращих особистих якостей і здібностей
спортсмена. Характерні ознаки: демократизація, патріотичність, культуро
відповідність, прогресування. Вимоги:
акцентування у процесі навчально-тренувальної діяльності на
вихованні особистості спортсмена, виявленні чуйності та уважності до його
слабких сторін, тактовному виправленню помилок, стимулюванню відстаючих
та сильних сторін особистості спортсмена;
536

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
збудження зацікавленості та формування потреби інтересу до
загальнонаукових і професійних знань, розширення загального кругозору і
розвитку творчих здібностей, використання знань, навичок і вмінь у
безпосередній професійній діяльності;
врахування та відстеження розвитку кожного спортсмена як
особистості, особливо на більш пізніх етапах багаторічної спортивної
підготовки, формування персональної відповідальності спортсмена за власні та
командні успіхи й невдачі;
стимулювання засобами теоретичної підготовки самопізнання,
формування життєвих настанов, позитивного ставлення спортсмена до своєї
професійної діяльності.
Висновки. Ефективна система теоретичної підготовки повинна
реалізовуватися у відповідності з керівними положеннями, які відображають
загальні закономірності процесу передачі та формування системи спеціальних
знань спортсменів та визначають вимоги до змісту, організації і методів цього
процесу. Керівними положеннями теоретичної підготовки визначено принципи
критичності, інформатизації, економізації, полісенсорності, інтеграції,
контрольованості, гуманізму, які із врахуванням вимог можуть забезпечити
досягнення основних завдань системи підготовки спортсменів.
Перспективи подальших досліджень передбачають визначення на основі
запропонованого комплексу принципів реалізаційних положень теоретичної
підготовки.
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ПРИНЦИПИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТІ
Мар’ян Пітин
Львівський державний університет фізичної культури
У статті визначено керівні положеннями теоретичної підготовки та вимоги до них.
Запропоновано комплекс принципів теоретичної підготовки: критичності, інформатизації,
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економізації, полісенсорності, інтеграції, контрольованості, гуманізму, які із врахуванням
вимог можуть забезпечити досягнення основних завдань системи підготовки спортсменів.
Ключові слова: теоретична підготовка, принципи, вимоги.
ПРИНЦИПЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ
Марьян Питын
Львовский государственный университет физической культуры
В статье определены руководящие положения теоретической подготовки и требования к
ним. Предложен комплекс принципов теоретической подготовки: критичности,
информатизации, экономизации, полисенсорности, интеграции, контролируемости, гуманизма,
которые с учетом требований могут обеспечить достижение основных задач системы
подготовки спортсменов.
Ключевые слова: теоретическая подготовка, принципы, требования.
PRINCIPLES OF THEORETICAL TRAINING IN THE SPORT
Maryan Pityn
Lviv State University of Physical Culture
In the article there is defined guidance and requirements for theoretical training. The complex
of theoretical principles of training is provided: critical, informational, economization, polisensorial,
integrational, controllability, humanism, that in view of the requirements can achieve the main
objectives of athletes training.
Key words: theoretical training, principles, requirements.

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНО ПРОЦЕСУ
ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ
Володимир Поліщук
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Постановка проблеми. Узагальнюючи практику підготовки спортсменів
високого класу, а також результати випробування в області теорії і методики
спортивного тренування можна виділити ті основні напрями, які загалом
обумовлювали прогрес спорту.
Перший і основний напрям – різкий приріст сумарних обсягів тренувальної
роботи, а також збільшення обсягів допоміжної і спеціальної підготовки в
загальному.
Другий – використання техніки і тренажерів, що дозволяє повністю
розкрити функціональні резерви організму, підвищити раніше доступний рівень
прояву рухових якостей, поєднати розвиток фізичних якостей та технічного
вдосконалення.
Третій напрям – забезпечення конкуренції та психологічного напруження
на тренувальних заняттях в умовах середньогір’я, як засобу інтенсифікації
процесу адаптації.
Четвертий напрям забезпечують сучасні системи управління тренувальним
процесом на основі об’єктивізації знань про структуру підготовленості і
змагальної діяльності, розробки їх модельних характеристик необхідних для
досягнення запланованих результатів.
Тенденція розвитку хокею на траві в нашій країні та за кордоном ставить
перед спеціалістами і науковцями завдання розробки нових методик підготовки
гравців високої кваліфікації. Науково-методичні основи управління
тренувальним процесом хокеїстів ще недостатньо розроблені і будуються на
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загальних принципах управління тренувальним процесом спортсменівігровиків.
Аналіз науково-методичних джерел щодо методів управління
підготовкою спортсменів-ігровиків дозволяє передбачати, що вирішення цієї
проблеми полягає в наступному (1-3):
1. Збір інформації (психолого-педагогічні властивості особистості
спортсменів, його змагальної діяльності, рівня фізичного стану і технікотактичної майстерності).
2. Аналіз,
обробка
отриманої
інформації
(інтуїтивно-логічний,
статистичний тощо).
3. Прийняття вирішення (програмування, моделювання, планування,
нормування).
4. Реалізація прийнятих програм і планів.
5. Контроль за ходом реалізації та внесення необхідних корекцій.
Ефективне управління тренувальним процесом хокеїстів високої
кваліфікації неможливе без модельних характеристик найсильніших
спортсменів, програм тренувального процесу, системи контролю. Для того, щоб
розробити систему управління підготовкою і побудувати модель майстерності
певного рівня, тренерам необхідно мати інтегральну модель техніко-тактичної
підготовки найсильніших спортсменів і команд, а також узагальнені кількісні
характеристики ефективності техніко-тактичних дій, арсенал тактичних
можливостей і ступінь їх реалізації в процесі підготовки.
Виходячи з даного методологічного підходу, необхідно:
- визначити методи контролю за тренувальними і змагальними
навантаженнями хокеїстів;
- встановити критерії оцінки за результатами дослідження змагальної
діяльності;
- розробити систему оцінок для певного інтегрального рівня
підготовленості;
- побудувати модельні характеристики змагальної діяльності та рівнів
підготовленості;
- визначити поточні, етапні показники змагальної діяльності, рівнів
фізичної і технічної підготовленості;
- з ’ ясувати розбіжності між вихідними і модельними показниками;
- розробити ефективні методи і засоби вдосконалення спортивної
майстерності та реалізації їх у тренувальному процесі;
- забезпечити контроль за здійсненням тренувальних програм.
Наукова
гіпотеза
нашого
дослідження
передбачала
вивчення
закономірностей змагальної діяльності хокеїстів на траві високої кваліфікації і
на цій основі розробки ефективних критеріїв контролю за тренувальною і
змагальною діяльністю.
Мета роботи – розробка модельних характеристик змагальної діяльності
різних ігрових амплуа і на цій основі побудова тренувальних програм.
Основні завдання дослідження:
1. Розробка методики спостереження за змагальною діяльністю хокеїстів на
траві.
2. Розробка модельних характеристик змагальної діяльності хокеїстів на
траві.
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3. Побудова тренувальних програм.

Результати дослідження. Змагальна діяльність хокеїстів стенографувалась
за допомогою диктофону з наступним перенесенням умовних звукових символів
на спеціальні бланки [4, 5]. Для оцінки ігрової активності та ефективності
кожного гравця і команди в цілому реєструвалися кількісні показники технікотактичних дій (ТТД) і розраховувався коефіцієнт ефективності (КЕ) їх
виконання. Реєструвалися такі ігрові дії: зупинки, передачі, ведення, обведення,
відбори, перехвати, удари у ворота. Дослідження змагальної діяльності
проводились протягом останніх років 2013-2014 pp. на таких турнірах:
Світова ліга (Електросталь, травень-червень 2013 р);
- Всесвітня Універсіада (Казань, липень, 2013 р.);
- Євроліга (Відень, 2013 р.);
- Чемпіонат України 2013-2014 рр.
На основі цього дослідження розроблено три рівня моделей технікотактичної діяльності хокеїстів на траві: поточна, етапна, перспективна.
Кількісно-якісні показники ТТД за гру командами різної кваліфікації
представлені в табл. 1.
Таблиця 1.
Кількісно-якісні показники ТТД команд різної кваліфікації.
№ з/п

Команди

1 «Колос-Секвоя» (Вінниця)
2. Найсильніші клубні команди Європи
3. Найсильніші збірні світу

п

7
38
18

Кількість ТТД

Коефіцієнт
ефективності

632,3 ±74,5 11,7 0,70
747,4 ±88,1 11,8 0,76
858,9 ±94,3 10,9 0,79

0,06
0,04
0,05

8,8
5,0
6,0

Поточна модель складена на основі змагальної діяльності команди
майстрів «Колос-Секвоя» (Вінниця) протягом сезону 2013-2014 pp.
Етапна модель складалась з урахуванням підвищення показників
змагальної діяльності хокеїстів команди майстрів «Колос-Секвоя» (Вінниця)
після впровадження в навчально-тренувальний процес тренувальних програм,
що відображають особливості підготовки хокеїстів різних ігрових амплуа.
Перспективна модель відображає змагальну діяльність найсильніших клубних
команд Європи, тобто ті показники, до яких повинні прагнути хокеїсти для
підвищення своєї спортивної майстерності.
Висновки.
1. Запропонована методика обстеження ігрової діяльності дозволяє
розробити модельні характеристики, як гравців різних ігрових амплуа, так і
команди в цілому.
2. На основі цього дослідження розроблено три рівні моделей технікотактичної діяльності: поточну, етапну та перспективну.
3. З’ясовані особливості змагальної діяльності певних ігрових амплуа в
різних ігрових режимах сприяють покращенню ефективності розробки
тренувальних програм.
1.
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АНОТАЦІЇ

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНО ПРОЦЕСУ ХОКЕЇСТІВ НА
ТРАВІ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ
Володимир Поліщук
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
В статі представлені показники змагальної діяльності гравців в хокеї на траві, а також
показники техніко-тактичних дій хокейних команд різної кваліфікації. Розроблено три рівні
моделей техніко-тактичної діяльності.
Ключові слова: модельні показники, техніко-тактична діяльність, гравці в хокеї на
траві.
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ХОККЕИСТОВ
НА ТРАВЕ НА ОСНОВАНИИ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Владимир Полищук
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В статье представлены модельные показатели соревновательной деятельности игроков в
хоккее на траве. Представлены показатели технико-тактических действий хоккейных команд
разной квалификации. Разработано три уровня моделей технико-тактической деятельности.
Ключевые слова: модельные показатели, технико-тактическая деятельность, игроки в
хоккее на траве.
OPTIMISATION EDUCATIONAL-TRAINING OF PROCESSES THE HOCKEY
PLAYERS GRASS OF THE METHOD OF MODEL
Vladimir Polishchuk
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubyns'kogo
In the article is present the model index of competition activity of the hockey players on a
grass. The method of control technical-tactical activity a hockey team of different proficiency is
described. Is elaborating the three level model technical-tactical activities.
Key words: model index, technical-tactical activity, hockey players.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ТРЕНУВАННЯ ЖІНОК У БІГУ НА
ВИТРИВАЛІСТЬ
Дмитро Присяжнюк, Сухань С. І. Буртова О.І.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Вінницький Національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Вінницький медичний коледж імені академіка Д.К. Заболотного
Постановка проблеми. Види легкої атлетики на витривалість у жінок
почали розвиватись значно пізніше, ніж у чоловіків. Це пов’язано з тим, що ці
541

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
види у чоловіків були включені уже у програму перших Олімпійських ігор, а
пізніше - і в програму чемпіонатів Європи і світу, то у жінок бігові види на
витривалість у програмі найбільших змагань з’явились лише в кінці 80-х років
минулого століття.
На початку розвитку жіночої легкої атлетики перед спеціалістами виникли
завдання визначення особливостей системи підготовки у жінок. Практика
доказала, що спортсменки, які виступають у бігу на середні і довгі дистанції,
використовують ті ж методи тренування, що і чоловіки. Йдеться про врахування
специфіки жіночого організму, про переважне застосування і раціональне
співвідношення тих або інших тренувальних засобів.
Метою нашої роботи є аналіз сучасних методів тренування жінок, які
спеціалізуються у видах на витривалість з урахуванням особливостей жіночого
організму, дослідити зміну працездатності спортсменок в залежності від періоду
менструального циклу (МЦ).
Завдання дослідження:: 1) вивчити і проаналізувати сприятливі фази
менструального циклу в процесі тренування спортсменок; 2) розробити
практичні рекомендації для планування тренувального процесу жінокспортсменок.
Жіночий організм має основну біологічну особливість – здатність
дітонародження, основою якої є складна за нейрогуморальною регуляцією
менструальна функція, що істотно впливає на весь організм і, зокрема, на його
працездатність.
Відмінною рисою репродуктивних процесів жінок є циклічність. Зміни
концентрації статевих гормонів у крові впливають на всі системи організму,
зумовлюючи біологічну особливість - циклічність функцій усіх систем
організму жінок.
Не існує жодної фізіологічної функції, яка б не перебувала у сфері
гормональної регуляції. Гормони впливають на обмін речовин - білків, жирів,
вуглеводів, води і мінеральних компонентів. Вони контролюють ріст і розвиток
організму, формування ознак статі, діяльність різних органів, запліднення і
вагітність.
Кора великих півкуль головного мозку впливає на функцію жіночих
органів, при цьому стан її може змінюватися під впливом ендокринних змін,
пов’язаних зі статевою функцією. Так, у передменструапьній і менструальній
фазах циклу відзначається більш інтенсивний вплив інтероцептивних імпульсів
від матки і яєчників на ЦНС, що у свою чергу змінює співвідношення процесів
збудження і гальмування. У зв'язку з підвищеною збудливістю нервової системи
в ці періоди підвищується частота серцевих скорочень (до 80-90 уд./хв),
артеріальний тиск на 8-10 мм рт. ст.
У нейрогуморальну регуляцію послідовно включаються гонадотропні
гормони гіпофіза - фолітропін, лютропін, пролактин. У першу половину МЦ
переважає дія фолітропіна, у середині циклу - фолітропіна і лютропіна і в другій
половині - лютропіна і пролактина. Участь трьох гонадотропних гормонів у
регуляції МЦ сприяє розвитку і дозріванню фолікулів, овуляції і дозріванню
жовтого тіла, підвищенню секреції естрогенів у першій і прогестерона - у другій
половині МЦ.
У процесі МЦ відбуваються ритмічно повторюються фізіологічні зміни: а)
у гіпоталамо-гіпофізарній системі регулюючої функції статевої системи; б) у
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яєчниках (яєчниковий цикл); в) у матці (матковий цикл); г) у всьому організмі
жінки.
Протягом першої половини МЦ яйцеклітина дозріває у фолікулах яєчників,
в організмі жінки збільшується концентрація естрогенних гормонів. У середині
циклу відбувається розрив фолікула з наступним виходом із зрілої яйцеклітини процес овуляції. Життєздатність яйцеклітини - близько 24 год, і якщо не
відбулося її запліднення, яйцеклітина гине, на місці фолікула, що лопнув,
утворюється нова залоза внутрішньої секреції - жовте тіло, яке продукує гормон
прогестерон. Гормональна перебудова у зв'язку з загибеллю яйцеклітини
приводить до порушення цілісності судин слизової оболонки матки,
починається крововиділення, відділяється слизова оболонка міометрію. Це
найбільш яскравий зовнішній прояв циклічних процесів, тому зручно починати
відлік циклу з першого дня останньої менструації.
Таким чином, в жіночому організмі у зв'язку з дозріванням яйцеклітини і
наступною овуляцією змінюється в крові концентрація статевих гормонів,
змінюється гуморальна регуляція усіх функціональних систем організму, що
індивідуально відбивається на функціональних можливостях та працездатності
жінок.
Зміна концентрації статевих гормонів дає можливість умовно поділяти
менструальний цикл на фази, що мають чіткі індивідуальні межі й фізіологічні
характеристики.
З метою визначення фаз МЦ необхідно щодня вимірювати базальну
температуру - вранці, лежачи, натщесерце. Метод базується на гіпертермічній
дії прогестерону на центр терморегуляції в гіпоталамусі. Ідеальна крива
базальної температури включає фазу відносної гіпотермії (нижче 37°С) і
характеризує насичення організму естрогенами. В середині циклу за день до
овуляції відзначається одноденне ще більш помітне зниження температури найнижча внутрішня температура тіла відповідає максимальній насиченості
організму естрогенами. Після цього настає друга фаза -гіпертермії, при якій
базальна температура підвищується на 0,4 - 0,8 °С і утримується із 14 до 25-26
дня циклу (28-денного). Підвищення температури свідчить про овуляцію в
результаті появи в яєчнику на місці фолікула, який розірвався, жовтого тіла, яке
виробляє прогестерон, що стимулює центр терморегуляції в гіпоталамусі. У
результаті цього температура тіла підвищується, це свідчить про те, що овуляція
завершилась і організм насичений прогестероном. За один-два дні до початку
менструації температура тіла знову знижується до 37°С і нижче у зв'язку зі
зниженням концентрації статевих гормонів в організмі жінки. Щоденні виміри
базальної аксилярної температури дозволяють визначати фазу овуляції із
наступним розрахунком п'яти фаз МЦ.
За даними літератури, тривалість МЦ у жінок різна. 21-денний цикл
зустрічається в 28 % жінок, 28-денний - у 54 %, 35-денний - у 12 % І 42-деиний у 6 % жінок.
На прикладі 28-денного циклу можна розрізняти п’ять фаз:
1.
менструальна (1 - 6 днів);
2.
постменструальна(7-12 днів);
3.
овуляторна(13-15 днів);
4.
постовуляторна (16 - 25 днів);
5.
передменструальна (26 - 28 днів).
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Численні дослідження свідчать, що статеві гормони яєчників діють не
ізольовано, а в комплексі з іншими гормонами беруть участь у регуляції
життєвих функцій організму. При зміні функціонального стану однієї залози
виникають ланцюгові реакції, що приводять до зміни гормональної активності
інших ендокринних залоз.
У кожному віковому періоді серед біологічно активних речовин для
жіночого організму надзвичайно важливі статеві гормони - естрогени
(естрадіол, естрон, естріол) і прогестини (прогестерон).
Ступінь насичення організму статевими гормонами визначає їх біологічний
ефект. Естрогени, що синтезуються в яєчниках, надходять у кров і переносяться
естрогензв'язуючими білками плазми крові. Лише невелика частина гормонів
циркулює у вільному вигляді, але саме вони роблять специфічні впливи на
органи і тканини.
Естрогени - важлива ланка в ланцюгу адаптаційно-трофічних реакцій
організму. Вони впливають на усі види обміну речовин, мають анаболічну дію,
але трохи слабше, ніж андрогени, визначають ступінь і характер розподілу
жирової клітковини за жіночим типом, підсилюють ріст тазових кісток,
створюючи жіночий тип пропорцій тіла, сприяють закриттю епіфізарних зон
росту, перешкоджають розвитку остеопорозу. Естрогени пригнічують
еригропоез, знижують тромбоутворення. Встановлено, що вони сприяють росту
ударного і хвилинного об’ємів серця, підвищенню серцевого викиду,
збільшенню об’єму циркулюючої крові, позитивно впливають на трофіку
міокарда і судинний тонус. Прогестерон, подібно естрогенам, збільшує
систоличний і хвилинний об’єми серця, частоту серцевих скорочень (ЧСС), має
натрійдіуретичну дію, зменшує тим самим периферичний опір кровеносних
судин, що сприяє зниженню артеріального тиску. Естрогени впливають на
синтез сурфактанту, викликають звуження просвіту бронхіол за рахунок
збільшення звільнення гістаміну і серотоніну, збільшують легеневий опір.
Прогестерон має вплив респіраторного стимулятора. При його безпосередньому
впливі збільшується збудливість дихального центру, збільшується просвіт
бронхіол, поліпшується їх прохідність, знижується загальний легеневий опір росте альвеолярна вентиляція, знижується тонус дихальної мускулатури. Зміна
балансу стероїдних гормонів, зокрема, дефіцит прогестерону і надлишок
естрогенів, що беруть участь у регуляції сольового обміну, підсилюють
реабсорбцію (зворотне всмоктування) натрію в нирках, у результаті
компенсаторно в організмі затримується вода, як наслідок збільшується маса
тіла в передменструальній і менструальній фазах циклу.
Адаптація до фізичних навантажень залишається однією з актуальних
проблем у спортивній фізіології і медицині. Однак сучасні уявлення про процес
адаптації базуються на закономірностях, встановлених, в основному, на
вивченні чоловічого організму.
Особливості адаптації організму жінок до фізичних і психічних
навантажень, до гіпоксії, до різних кліматичних і погодних умов вивчені
недостатньо, незважаючи на те, що в сучасному суспільстві жінки працюють у
всіх галузях науки і техніки, активно займаються спортом, нарівні з чоловіками
долають гранично можливі тренувальні і змагальні навантаження. Варто
підкреслити, що поряд із загальними закономірностями реакцій організму на
фактори навколишнього середовища, є специфічні, пов’язані з особливостями
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жіночого організму, які під впливом змін у зв'язку з репродуктивною функцією і
специфікою біологічних ритмів підлягає значним перебудовам гормонального
статусу.
У літературі представлено численні дослідження впливу спортивних
навантажень на статеву систему дівчат у препубертатному віці. Разом з тим,
саме в цей період, коли відбувається становлення основних функцій статевої
системи, вона особливо чуттєва до різних впливів як фізичних, так і психічних.
Перші етапи складного, багатоступеневого процесу статевого дозрівання в
дівчаток відносять до 7 - 9 років. У цьому віці відбувається посилення
гонадотропної активності гіпофіза, збільшення розмірів і маси гонад. У цей
період будь-які шкідливі впливи можуть негативно позначитися на функції
статевої системи в майбутньому. Великий відсоток дівчат-спортсменок із
затримкою статевого розвитку свідчить про те, що спортивні тренування
впливають на секрецію гонадотропних гормонів гіпофіза, що, у свою чергу,
позначається на гормоноутворюючій функції яєчників. Залежно від віку, у
якому організм дівчинки починає зазнавати впливу підвищених фізичних
навантажень, порушення функції гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи
виявляються або в затримці статевого розвитку, або в порушеннях
менструальної функції. За даними багатьох авторів, систематичні заняття
спортом уже при навантаженні 5-8 год на тиждень впливають на функцію
яєчників у дівчат. Це свідчить про те, що спортивне тренування створює
передумови для пізнішого статевого дозрівання дівчаток.
Усе вищевикладене свідчить про те, що репродуктивна функція й екзогенні
(позастатеві) функціональні системи тісно взаємозалежні.
Репродуктивна система, виконуючи різноплановий вплив на органи і
тканини усіх функціональних систем, впливає на адаптацію, резистентність і
реактивність організму жінки. Знання цих особливостей має велике практичне
значення в жіночому спорті.
Висновки. Проведений нами аналіз спеціальної літератури показав, що
зміни гормонального статусу, які відбуваються протягом менструального циклу,
зумовлюють складну перебудову нейрогормональної регуляції функцій систем
організму, що супроводжується зміною дихання та кровообігу, а це, природно,
відбивається на працездатності спортсменок.
Адаптаційні реакції організму спортсменок до напруженої м’язової
діяльності, які спрямовані на прояв витривалості, характеризуються
оптимальним функціональним станом у постовуляторній та постменструальній
фазах циклу порівняно з передменструальною та менструальною, що
проявляється в економності вегетативних функцій і вірогідно кращому
спортивному результаті.
Динаміка спеціальної працездатності, яка характеризує якість витривалості
спортсменок, підвищується у постовуляторній, постменструальній та
овулягорній фазах циклу і залишається зниженою у передменструальній та,
особливо, у менструальній.
Нами встановлено, що оптимальними фазами для розвитку витривалості є
постовуляторна і постменструальна фази, які характеризуються найбільш
вираженою економністю функціональної системи дихання, у яких за більшої
інтенсивності навантаження спостерігаються менші величини легеневої
вентиляції при відносно більшому зростанні дихального об’єму і меншій частоті
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дихання порівняно з фазами фізіологічного напруження - передменструальною,
менструальною та овуляторною, у яких швидкість проходження цієї дистанції
менша, а функціональна вартість цієї роботи більша.
Результати залежності рівня прояву функціональних можливостей і
ефективності виконання специфічних навантажень від стану організму
спортсменок у різних фазах МЦ стали методологічною основою розробки
програм їх тренувальної та змагальної діяльності у мікроциклах і мезоцикла
підготовки. Менструальний цикл різної тривалості можна ототожнити з
мезоциклами, які складаються з тижневих мікроциклів різних за обсягом та
інтенсивністю навантажень.
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У статті висвітлюються питання сучасної системи підготовки жінок, які тренуються у
видах легкої атлетики на витривалість з урахуванням особливостей їх організму. Вивчення
динаміка спеціальної працездатності у постовуляторній, постменструальній, овуляторній та
менструальній фазах циклу сприяє підвищенню ефективності навчально-тренувального
процесу.
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В статье освещают вопросы современной системы подготовки женщин, которые
тренируются в видах легкой атлетики на выносливость с учетом особенностей женского
организма. Изучение динамики специальной работоспособности в постовуляторной,
постменструальной, овуляторной и менструальной фазах цикла способствует повышению
эффективности учебно-тренировочного процессу.
Ключевые слова: выносливость, средства тренировки, фазы менструального цикла,
специальная работоспособность
FEATURES OF WOMEN IN TRAINING METHODS RUNNING ENDURANCE
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In the article the questions of the modern system light up preparations of women, which
practice in the types of track-and-field on endurance taking into account the features of womanish
organism. Study of loud speaker of the special capacity in postovulyatorniy, postmenstrual'niy,
ovulyatorniy and to menstrual phases of cycle instrumental in the increase of efficiency educationaltraining to the process
Key words: endurance, training facilities, methods of preparation, phase of menstrual cycle,
special capacity.

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ
НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ З ВРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ
Микола Пуздимір
Вінницький торговельно-економічний інститут
Постановка проблеми. Важливою проблемою підготовки кваліфікованих
спортсменів є удосконалення застосування тренувальних засобів і методичних
прийомів з врахуванням індивідуальних особливостей.
На даний час багато компонентів, із яких складається тренувальний процес,
досягли своїх меж. Практично вже не можна збільшити тривалість тренування,
дні, набігані кілометри. У зв’язку з цим виникла необхідність пошуку резервів
росту спортивних досягнень за рахунок якісного покращення тренувального
процесу. Саме шлях індивідуалізації повинен забезпечити вирішення цілого
ряду проблем, які стоять перед спортивною наукою.
У роботах В.М. Платонова і М.М. Булатової [3], Л.П. Матвєєва [2], Ф.П.
Суслова (1995), Д.С. Присяжнюка (2013) та ін. розкриваються теоретикометодичне обґрунтування індивідуалізації у підготовці спортсмена. У працях
Новоселов М.А. [1], Филина В.П. [4], Чеснокова [5] та ін. розглядаються деякі
аспекти індивідуалізації підготовки бігунів на середні дистанції.
Проблема індивідуалізації тренувальною діяльністю вже не визиває
суперечок і розбіжностей у дослідників. Основні протиріччя зводяться до
питань, які торкаються вибору адекватних засобів і методів тренування,
динаміки тренувальних і змагальних навантажень, їх розподілу на кожному
тренуванні, у мікро-мезо- і макроциклах.
Мета дослідження – проаналізувати організацію тренувального процесу,
спеціальної підготовленості і функціонального стану кваліфікованих бігунів на
середні дистанції.
Завдання:
1.
Оцінити підготовленість бігунів на середні дистанції до участі у
змаганнях на різних дистанціях.
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2.
Оцінити орієнтованість спортсменів на їх спрямованість до
змагальної діяльності.
Організація дослідження. Аналіз науково-методичної літератури і
щоденників спортсменів дозволило виділити основні типи бігунів на середні
дистанції в залежності від провідних компонентів у структурі фізичної
підготовки. Для виявлення річних об’ємів основних засобів тренування аналізу
було проаналізовано 80 тренувальних щоденників 10 кваліфікованих бігунів на
середні дистанції (КМС, МС), які спеціалізувалися на дистанціях: 4 – на 400-800
м («спринтери»), 3 – на 800-1500 м («універсали») і 3 – на 1500-5000 м
(«стаєри»).
Статистичний аналіз річних обсягів навантаження за 5 зонами фізіологічної
потужності (за класифікацією Ф.П. Суслова, 1986) виявлено, що загальний
річний обсяг бігового навантаження знаходиться у межах 3600-3900 км (табл. 1).
Вірогідно розрізняються річні загальні обсяги бігу у «стаєрів» і «універсалів»
(Р < 0,05) і у «спринтерів» і «універсалів» (Р < 0,01).
Найбільша доля відновлючого бігу річного об’єму виявлено у «спринтерів»
– 46,6%, у «універсалів» і «стаєрів» – 36,0 и 32,6% відповідно. Вірогідно
розрізняються відновлювальні навантаження «спринтерів» і «універсалів» (Р <
0,01) і «спринтерів» і «стаєрів» (Р < 0,01).
Найбільша доля розвиваючих навантажень у річному обсязі виявлена у
«стаєрів» – 51,0%, у «універсалів» і «спринтерів» – 45,6 і 35,2% відповідно.
Очевидно розрізняються навантаження розвиваючого характеру у всіх типів
бігунів ( Р < 0,01).
Доля екстенсивних навантажень в річних об’ємах у «спринтерів»,
«універсалів» і «стаєрів» практично однакова (11,0, 12,5, 12,2 % відповідно).
Виявлено вірогідні розбіжності у «спринтерів» і «універсалів» (Р<0,01).
Субмаксимальні навантаження в річному обсязі склали у спринтерів –
5,4%, «універсалів» – 4,4 %, у «стаєрів» – 3,7 %. Вірогідно розрізняються
субмаксимальні навантаження у всіх типів бігунів (Р < 0,05).
Найбільша доля максимальних навантажень у річному обсязі виявлена у
«спринтерів» – 1,8 %, в «універсалів» і у «стаєрів» – 1,5 % і 0,5 % відповідно.
Вірогідно розрізняються максимальні навантаження у всіх типів бігунів (Р <
0,05).
Кореляційний і множинний регресивний аналіз виявили статистично
значимі взаємозв’язки між тренувальними навантаженнями і спортивними
результатами.
Варіація результатів з бігу на 800 м «стаєрів» пояснюється на 65%
обсягами навантаження субмаксимальної інтенсивності, на 12% –
екстенсивними навантаженнями, 7% – розвиваючими і 5 % максимальними
навантаженими. Варіація з бігу на 1500 пояснюється на 61% обсягами
навантаження субмаксимальної інтенсивності, на 16 % – екстенсивної і на 12% –
розвиваючою інтенсивністю.
Варіація результатів «універсалів» з бігу на 800 м пояснюється на 69%
обсягами навантаження субмаксимальної інтенсивності, на 16% –
максимальною. До 3% здійснюють вплив екстенсивні навантаження і 1% –
розвиваючі. Варіація результатів з бігу на 1500 м пояснюється на 67% обсягами
навантаження субмаксимальної і на 15 % – максимальної інтенсивності.
Незначний вплив надають екстенсивні навантаження (4 %) і розвиваючі (2 %).
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Таблиця 1
Параметри обсягів річного тренувальних навантажень
кваліфікованих бігунів на середні дистанції різної спеціалізації
№ п/п

Спеціалізація
Параметри

«спринтери»

«універсали»

тренувальніх
навантажень
Загальний обсяг, км

Мх ±

Smx

Мх ±

Smx

3651.5

261.4

3727.4

138.6

3956

132.4

2.

Відновлювальні
наванетаження, км

1700.2

128.5

1341.2

114.9

1289.3

141.3

3.

Розвиваючі навантаження, км
Екстенсивні навантаження, км

1283.7

109.7

1689.2

109.7

1994.1

125.4

404.4

18.8

450.5

21.2

457.3

11.8

Субмаксимальні
навантаження,
км
Максимальні навантаження, км

181.4

9.5

156.1

10.2

137.9

8.4

60.8

6.3

52.4

4.7

19.3

1.

4.
5.

6.

«стаєри»
Мх ± Smx

3.3

Висновки. Принцип індивідуалізації є одним із основних теоретикометодичних положень, визначаючий підготовку кваліфікованих бігунів на
середні дистанції. Індивідуалізація тренувального процесу передбачає
орієнтацію кожного спортсмена на найбільшу прийнятну для нього змагальну
дистанцію, а також відповідне планування підготовки навантажень у річному
циклі.
Отримані фактичні матеріали з розподілу окремих обсягів основних
тренувальних засобів у бігунів на середні дистанції, які успішно виступали у
змагальному періоді і демонстрували доступні їм високі спортивні результати
були визначені в якості вихідних даних для планування подальшого
педагогічного експерименту.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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АНОТАЦІЯ
ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ З
ВРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ
Микола Пуздимір
Вінницький торговельно-економічний інститут
В статті подані результати багаторічних власних досліджень використання методу
індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки бігунів на середні дистанції з врахуванням
провідних компонентів у структурі їхньої фізичної підготовки та річних обсягів основних
засобів тренування.
Ключові слова: індивідуалізація, спеціальна фізична підготовка, спеціальна фізична
підготовка, середня дистанція, структура, річні обсяги.
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Николай Пуздимир
Винницкий торгово-экономический институт
В статье представлены результаты многолетних собственных исследований
использования метода индивидуализации специальной физической подготовки бегунов на
средние дистанции с учетом ведущих компонентов в структуре их физической подготовки и
годовых объемов основных средств тренировки.
Ключевые слова: индивидуализация, специальная физическая подготовка, специальная
физическая подготовка, средняя дистанция, структура, годовые объемы.
TRAINING OF QUALIFIED MIDDLE DISTANCE RUNNER TAKING INTO
ACCOUNT INDIVIDUALIZATION
Nicholas Puzdymir
Vinnitsa Trade and Economic Institute
This paper presents the results of years of their own research using the method of individualizing
special physical training middle distance runners in view of the leading component in the structure of
their physical fitness and annual volumes of property and equipment training.
Key words: individualization , physical training , physical training , middle distance , structure ,
annual volumes.

УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ
ГРЕБЦОВ- АКАДЕМИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Юрий Римар
Запорожский национальный технический университет
Постановка проблемы. Сегодня одной из наиболее актуальных проблем
спорта высших достижений стоит вопрос качественной и эффективной
спортивной подготовки.
В видах спорта, где решающую роль играют функциональные
возможности аэробной системы энергообеспечения (лыжные гонки, бег на
длинные дистанции, велосипедный спорт, академическая гребля), уже при
первоначальном отборе необходимо оценивать такие информативные
физиологические показатели, как
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и
максимальное потребление кислорода (МПК) Доказано, в частности, что
подростки в возрасте 11-12 лет, желающие заниматься академической греблей,
должны иметь абсолютные значения МПК не менее 2-2,5 л/мин, относительные
значения данного показателя не менее 47-50 мл/мин/кг, а величины ЖЕЛ - не
менее 3000-3500 мл.
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На этом этапе многолетней подготовки, по мнению В. Н. Платонова [10],
не только создаются всесторонние предпосылки для специализированной
подготовки на следующем этапе, но и обеспечивается достаточно высокий
уровень спортивного мастерства в избранном виде спорта.
По
данным
некоторых
специалистов
темпы
формирования
сердечнососудистой системы в разном возрасте неодинаковы. Так, в возрастном
диапазоне 7-14 лет, объем сердца увеличивается на 30-35 %, а в 14-18 лет, на 6070 %. Абсолютный максимум прироста размеров сердца отмечается обычно в
14-15 лет, причем мальчики начинают опережать девочек по этому показателю в
13-14 лет [1, 4, 5, 7, 8].
Цель
исследования.
Исследовать
уровень
функциональной
подготовленности юных гребцов-академистов на этапе начальной подготовки.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической
литературы, определения функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.
Результаты исследования. Известно, что «…уровень функциональной
подготовленности – это относительно установившееся состояние организма,
интегрально определяемое уровнем развития ключевых для данного вида
спортивной деятельности функций и их специализированных свойств, которые
прямо или косвенно обусловливают эффективность соревновательной
деятельности» (В.С. Мищенко, 1990).
С учетом общепризнанного мнения В.С. Мищенко, а также
многочисленных данных о том, что для спортсменов, специализирующихся в
академической греблей, важнейшее значение имеет функциональное состояние
систем кровообращения и внешнего дыхания, нами, для оценки уровня
функциональной подготовленности юных гребцов-академистов, было проведено
изучение
текущего
функционального
состояния
именно
данных
физиологических систем их организма.
Анализ особенностей основных показателей кардиореспираторной
системы организма юных гребцов-академистов это показал для них в начале
констатирующего эксперимента были характерны повышенные значения
систолического (123,98±1,56 мм рт. ст.), диастолического (78,11±1,39 мм
рт. ст.), среднего (92,58±1,12 мм рт. ст.) и пульсового (45,22±2,29 мм рт. ст.)
артериального давления, средние - систолического (62,17±2,31 мл) и минутного
(4,61±0,19 л/мин) объемов крови и жизненной емкости легких (3218,52±64,35
мл).
Средним и ниже среднего значениям соответствовали величины
сердечного индекса (3,19±0,12 л/мин/м2) и общего периферического
сопротивления сосудов (1377,31±59,19 дин с см-0,5), а также времени задержки
дыхания на вдохе (40,88±1,47 с) и выдохе (25,19±0,61 с).
Необходимо отметить, что значения всех видов артериального давления,
частоты сердечных сокращений (ЧСС) соответствовали верхним границам
физиологической нормы для представителей данной возрастной группы.
Величины остальных параметров кардиорепираторной системы в целом
соответствовали нормальным физиологическим значениям для мальчиков 12-13
лет.
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Таблица 1.
Показатели сердечнососудистой системы и системы внешнего дыхания
юных гребцов-академистов в начале констатирующего эксперимента ( x ± S)
Показатели
ЧСС, уд/мин
АДс, мм рт. ст.
АДд, мм рт. ст.
АДп, мм рт. ст.
АДср, мм рт. ст.
СОК, мл
МОК, л/мин
СИ, л/мин/м2
ОПСС, дин с см-0,5
ЖЕЛ, мл
Tвд, с
Tвыд, с
УФСссс, баллы
УФСвд, баллы

Значения
78,22±1,16
123,98±1,56
78,11±1,39
45,22±2,29
92,58±1,12
62,17±2,31
4,61±0,19
3,19±0,12
1377,31±59,19
3218,52±64,35
40,88±1,47
25,19±0,61
47,12±2,01 ниже среднего
30,17±2,42 ниже среднего

Не случайно, что в начале констатирующего эксперимента величины
интегральных показателей функционального состояния кардиореспираторной
системы (уровни функционального состояния сердечно-сосудистой системы
(УФСссс) и системы внешнего дыхания (УФСвд)) рассматривались как ниже
среднего и составляли соответственно 47,12±2,01 и 30,17±2,42 балла.
Достаточно показательными, с учетом представленных выше данных, были
результаты внутригруппового распределения юных гребцов-академистов по
уровням функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем их организма в начале констатирующего эксперимента (табл. 2).
Оказалось, что в начале подготовительного периода у основной части
юных спортсменов регистрировался ниже среднего уровень функционального
состояния сердечно-сосудистой системы (УФСссс) (60,48%) а также ниже
среднего уровень функционального состояния системы внешнего дыхания
(УФСвд) (68,29%).
Нельзя не отметить, что 39,52% и 31,71% мальчиков обладали средними
уровнями функционального состояния системы кровообращения и системы
внешнего дыхания соответственно.
Важно так же то, что юных спортсменов с низкими значениями УФСссс и
УФСвд в начале констатирующего эксперимента не отмечалось.
Таблица 2.
Внутригрупповое распределение юных гребцов-академистов по
величинам уровней функционального состояния сердечно-сосудистой
системы (УФСссс) и системы внешнего дыхания (УФСвд) в начале
констатирующего эксперимента (в % от общего числа мальчиков)
Функциональные
классы
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Показатели
УФСссс
0
60,48
39,52
0
0
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0
68,29
31,71
0
0
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Отмеченные особенности в состоянии, системы кровообращения
обследованных спортсменов подтвердили также результаты вариационной и
амплитудной пульсометрии (табл. 3).
Оказалось, что в начале констатирующего эксперимента у них
наблюдались сниженные значения Мо (0,75±0,02 с), Х (0,18±0,02 с) и,
напротив, повышенные – АМо (51,22±1,68%), индекса напряжения
регуляторных механизмов системы кровообращения (ИНссс) (197,11±21,27 у.е.)
и индекса вегетативного равновесия (ИВР) (292,85±25,19 у.е.).
Очевидно, что в начале подготовительного периода годичного цикла
спортивной подготовки для обследованных гребцов было характерно
неблагоприятное повышение централизации управления сердечным ритмом и,
как следствие, существенный рост степени функционального напряжения
регуляторных механизмов системы кровообращения. С учетом достоверного
превышения значений амплитуды моды (АМо) можно было констатировать у
них более существенную выраженность указанных неблагоприятных процессов.
Таблица 3.
Показатели вариационной и амплитудной пульсометрии юных
гребцов-академистов в начале констатирующего эксперимента ( x ± S)
Показатели
Мо, с
АМо, %
Х, с
ИНссс, у.е.
ИВР, у.е.
Моh, мВ
AМoh, %
Xh, мВ
ПЕРС, у.е.
АПссс, у.е.

Значения
0,75±0,02
51,22±1,68
0,18±0,02
197,11±21,27
292,85±25,19
0,95±0,04
29,44±2,03
0,42±0,03
34,59±4,01 низкий
0,17±0,02 низкий

Подтвердили этот вывод и материалы анализа данных амплитудной
пульсометрии.
Установлено, что у юных спортсменов в начале констатирующего
эксперимента наблюдались негативные значения Моh (0,95±0,04 мВ) и Xh
(0,42±0,03 мВ), в связи с чем у них отмечалась тенденция к сниженным
значениям показателя эффективности работы сердца (ПЭРС) (34,59±4,01 у.е.) и
адаптационного потенциала системы кровообращения (0,17±0,02 у.е.), которые
на данном этапе исследования рассматривались как низкие.
В целом результаты анализа текущего состояния сердечнососудистой и
дыхательной систем организма юных гребцов и известных данных о вкладе
данных систем в общий уровень функциональной подготовленности
спортсменов позволили говорить о сниженном уровне функциональной
подготовленности начинающих спортсменов в начале подготовительного
периода годичного цикла спортивной подготовки на этапе начальной
подготовки.
Выводы. Установлено, что в начале констатирующего эксперимента у
юных гребцов академистов отмечались:
 ниже среднего уровни функционального состояния сердечно-сосудистой
системы (УФСссс), внешнего дыхания (УФСвд), адаптивных
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возможностей сердечно-сосудистой системы организма (АПссс),
показателя эффективности работы сердца (ПЭРС) и, в связи с этим, ниже
среднего уровень их функциональной подготовленности;
 повышенные значения индекса напряжения регуляторных механизмов
системы кровообращения (ИНссс) и индекса вегетативного равновесия.
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АНОТАЦІЇ

РІВЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ВЕСЛЯРІВАКАДЕМІСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Юрій Римар
Запорізький національний технічний університет
Стаття присвячена питанню дослідження рівня функціональної підготовленості юних
веслярів - академістів на етапі початкової підготовки. Вивчено поточний функціональний стан
саме даних фізіологічних систем організму веслярів. Проведено аналіз основних показників
кардіореспіраторної системи організму юних веслярів - академістів. Згідно з даними на
початку констатувального експерименту були характерні підвищення значення систолічного,
диасталического, середнього і пульсового артеріального тиску, середня систолічного і
хвилинного об'ємів крові і життєвої ємності легень. Значення всіх видів артеріального тиску,
частоти серцевих скорочень відповідали верхніх меж фізіологічних норм для даної вікової
групи. Показано результати внутрішньогрупового розподілу юних веслярів - академістів за
рівнями функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем на початку
констатувального експерименту.
Ключові слова: функціональна підготовленість, веслувальники-академісти, етап
початкової підготовки.
УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ГРЕБЦОВАКАДЕМИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Юрий Римар
Запорожский национальный технический университет
Статья посвящена вопросу исследования уровня функциональной подготовленности
юных гребцов- академистов на этапе начальной подготовки. Изучено текущее функциональное
состояние именно данных физиологических систем организма гребцов. Проведен анализ
основных показателей кардиореспираторной системы организма юных гребцов- академистов.
В соответствии с данными в начале констатирующего эксперимента были характерны
повышение значения систолического, диасталического, среднего и пульсового артериального
давления, среднее систолического и минутного объемов крови и жизненной емкости легких.
Значения всех видов артериального давления, частоты сердечных сокращений соответствовали
верхним границам физиологических норм для данной возрастной группы. Показаны
результаты внутригруппового распределения юных гребцов- академистов по уровням
функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной систем в начале
констатирующего эксперимента.
Ключевые слова: функциональная подготовленность, гребцы-академисты, этап
начальной подготовки.
LEVEL OF FUNCTIONAL FITNESS OF YOUNG ROWERS ACADEMICS ON
INITIAL TRAINING
Yuri Rimar
Zaporizhzhya National Technical University
The article is devoted to research of a level of functional fitness of young rowers, academics at
the stage of initial training. We studied the current functional state is the data of physiological systems
of the rowers. The analysis of the basic indicators of the cardiorespiratory system of the organism of
young rowers - academics. In accordance with the data at the beginning of ascertaining experiment
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were characterized by increase of the values of systolic, диасталического, medium and pulse blood
pressure, the average systolic and minute amounts of blood and lung capacity. The values of all types
of blood pressure, heart rate corresponded to the upper borders of the physiological norms for a given
age group. Shows the results of intragroup distribution young rowers, academics levels of the
functional state of the cardiovascular and respiratory systems at the beginning of ascertaining
experiment.
Key words: functional readiness, rowers-academics, stage of initial training.

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ З БІГУ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ
Ольга Рода
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Постановка проблеми. Високий рівень функціонального стану слід
розглядати як передумову високої фізичної працездатності, як потенційну
здатність організму ефективно пристосовуватися до пропонованих змагальних і
тренувальних навантажень. У свою чергу, адаптація організму до фізичних
навантажень може виступати як одна з важливих характеристик
функціонального стану [2, 6, 8, 10, 11].
Система підготовки жінок-спортсменок повинна враховувати зміни
функціонального стану, які відбуваються протягом менструального циклу (МЦ),
тому що він визначає зміни фізичної та розумової працездатності, психічного та
фізичного стану організму жінки. Регуляцію усіх важливих функцій організму
забезпечує ендокринна та нервова системи. Тому, використання визначення
PWC170 та методів аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР) у практиці
підготовки спортсменів є необхідним і перспективним.
Зв'язок роботи з науковою темою відповідно до плану НДР
Національного університету фізичного виховання і спорту України з теми:
«Медико-біологічні основи управління спортивним тренуванням жінок»
(державний реєстраційний номер 0196U010539).
Мета роботи: проаналізувати функціональний стан спортсменок, які
спеціалізуються з бігу на середні дистанції, враховуючи фази МЦ.
Методи дослідження: Показники варіабельності серцевого ритму (ВСР)
визначали у положенні лежачи (5хв) та у положенні стоячи (6 хв) з
використанням апаратно-програмного комплексу «Поліспектр» фірми
«НейроСофт» (Росія, м. Іваново). При аналізі кардіограми використані окремі
індекси, запропоновані Р.М. Баєвським [1]: ІВР (індекс вегетативної рівноваги) –
показник, що характеризує баланс симпатичного і парасимпатичного відділу у
регуляції роботи серця; ПАПР (показник адекватності процесів регуляції), що
відображає взаємодію автономного контуру і гуморального каналу регуляції;
ВПР (вегетативний показник ритму), що вважається мірою вегетативного
балансу; ІН (індекс напруження регуляторних систем) відображає ступінь
централізації управління серцевим ритмом; коефіцієнт 30:15 (К 30:15)
характеризує реактивність парасимпатичного відділу ВНС.
Критерієм оцінювання аеробної потужності було значення фізичної
працездатності (PWC170). Проба PWC170 рекомендована Всесвітньою
організацією охорони здоров'я для оцінки фізичної працездатності людини. Тест
ступінчато зростаючої потужності виконувався на стаціонарному велоергометрі;
тривалість педалювання – 9 хв.
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Результати дослідження. Відомо, що гормональна перебудова, характерна
для МЦ жінок може змінювати, як пристосувальний так і тренувальний ефекти
запропонованого фізичного навантаження. Гормональна циклічність обумовлює
певний функціональний стан спортсменок у різні фази МЦ. Під час МЦ
відбувається чергування концентрації гормонів: так більш активним у першій
половині циклу є естроген, у другій половині циклу – гормон жовтого тіла –
прогестерон [3, 4, 10]. При їхньому безпосередньому впливі збільшується
ефективність роботи кардіореспіратоної системи, особливо у другій половині
МЦ. Враховуючи, що в першій половині МЦ переважає тонус парасимпатичної
нервової системи, а в другій його половині тонус симпатичної ланки регуляції,
то дані змін тонусу вегетативної нервової системи впливають на механізм
регуляції серцевого ритму спортсменок.
Нами відзначено (табл. 1) зниження показників ЧСС у постовуляторній,
менструальній та постменструальній (65,23±5,43 уд∙хв-1 (р<0,05) 65,77±9,85
уд∙хв-1 66,00±9,71 і уд∙хв-1 (відповідно)) фазах порівняно з овуляторною
(69,31±8,84 уд∙хв-1), і предменструальною (73,69±12,41 уд∙хв-1) фазами МЦ.
Зниження ЧСС у постовуляторній, менструальній та постменструальній фазах
свідчить про підвищення економічності роботи серця.
Під час фази овуляції, найбільш відповідальною за репродуктивну функцію
жінки, у вищих відділах центральної нервової системи створюється стан
домінанти, спрямований на забезпечення оптимальних умов для процесу
овуляції. Домінуючий центр пригальмовує всі інші нервові центри, отже, в цій
фазі всі види діяльності жінки стають другорядними. Саме тому у спортсменок
незалежно від спортивної спеціалізації навіть при гарній їх підготовленості у
фазі овуляції знижується можливість мобілізації функціональних резервів,
порушується координація рухів, орієнтація в просторі, можливе збільшення
технічних помилок [8, 9].
У
результаті
збудливості
центральної
нервової
системи
у
передменструальній фазі переважає симпатичний відділ нервової системи, який
сприяє підвищенню ЧСС [5, 6] змінюється самопочуття жінки і як наслідок,
працездатність падає. У менструальній фазі МЦ під впливом естрогенів серцевосудинна система характеризується значними потенційними можливостями й
економізацією роботи міокарда, і як наслідок знижується ЧСС [2, 5].
Таблиця 1
Показники варіабельності серцевого ритму спортсменок в різні фази
МЦ (фонова проба, дівчата)
Показн
ики
I
ЧСС,
65,77±9,85
уд./хв.
ІВР, у.о. 215,10±210,14
ПАПР,
43,99±17,92
у.о.
ВПР, у.о.
5,62±4,20
ІН, у.о.
128,09±141,25

II
66,00±9,71

Фази МЦ
III
IV
69,31±8,84
65,23±5,43*

V
73,69±12,41

153,52±65,49
40,42±12,13*

161,90±92,24
43,22±13,59

138,36±80,80*
36,79±11,42**

232,27±128,99
57,63±21,13

4,54±1,61
86,48±43,13*

4,87±2,07
96,79±61,82

4,26±1,64
77,08±46,42*

6,08±2,98
146,86±90,80

* авторський розрахунок
*

**

– (р<0,05),
– (р<0,01) – достовірні зміни результатів, порівняно з
передменструальною фазою МЦ.
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Нами досліджено, що найвищі показники ІВР, ПАПР, ВПР та ІН в
предменструальній (232,27±128,99, 57,63±21,13, 6,08±2,98, 146,86±90,80 у.о.
(відповідно)) та менструальній (215,10±210,14, 43,99±17,92, 5,62±4,20,
128,09±141,25 у.о.), що свідчить про підвищення ступеня напруження
регуляторних систем у дані фази. Найнижчі в постовуляторній (138,36±80,80
(р<0,05), 36,79±11,42 (р<0,01), 4,26±1,64, 77,08±46,42 (р<0,05) у.о.),
постменструальній (153,52±65,49, 40,42±12,13 (р<0,05), 4,54±1,61, 86,48±43,13
(р<0,05) у.о.) і овуляторній (161,90±92,24, 43,22±13,59, 4,87±2,07, 96,79±61,82
у.о.) фазах МЦ, що свідчить про зниження ступеня напруження регуляторних
систем у ці фази.
При проведенні ортопроби ЧСС була найбільшою у передменструальну
фазу (93,62±14,68 уд/хв), значно нижчою в овуляторну фазу (87,85±11,34 уд/хв)
та достовірно нижчою в менструальну (86,08±12,94 уд/хв, (р<0,05)),
постменструальну (86,23±10,15 уд/хв, (р<0,05)) та постовуляторну (86,15±9,26
уд/хв, (р<0,05)) фази МЦ.
Таблиця 2
Показники кардіоінтервалографії (за Баєвським Р.М.) варіабельності
серцевого ритму спортсменок у різні фази МЦ (ортопроба, жінки)
Показник
и
I
ЧСС, уд./хв. 86,08±12,94*
ІВР, у.о.
217,35±123,06
ПАПР, у.о. 62,94±21,18*
ВПР, у.о.
7,19±3,33
ИН, у.о.
164,80±101,28*

II
86,23±10,15*
230,38±57,01
66,11±15,82*
7,40±1,51
169,58±52,81*

Фази МЦ
III
87,85±11,34
220,15±137,19
61,92±19,89
7,39±3,72
167,55±122,14

IV
86,15±9,26*
207,54±110,38*
60,35±17,79**
6,97±2,40*
153,68±87,72*

V
93,62±14,68
279,08±156,57
76,53±26,14
8,65±4,43
225,02±144,53

* авторський розрахунок
*

– (р<0,05), ** – (р<0,01) – достовірні зміни результатів, порівняно з
предменструальною фазою МЦ.
Визначаючи ступінь адаптації ССС до різних факторів і оцінку
адекватності процесів регуляції ми використовували запропоновані
Р. М. Баєвським індекси. Відомо, що збільшення значень даних індексів
спостерігається при превалюванні симпатичних, а зменшення – вагусних
впливів на ритм серця. Нами визначено, що найвищі показники ІВР, ПАПР,
ВПР та ІН нами отримані в предменструальну (279,08±156,57, 76,53±26,14,
8,65±4,43, 225,02±144,53 у.о. (відповідно)), зниження цих показників відмічено
в менструальну (217,35±123,06, 62,94±21,18 (р<0,05), 7,19±3,33, 164,80±101,28
(р<0,05) у.о.), постменструальну (230,38±57,01, 66,11±15,82 (р<0,05), 7,40±1,51,
169,58±52,81 (р<0,05) у.о.) та овуляторну (220,15±137,19, 61,92±19,89, 7,39±3,72,
167,55±122,14 у.о.) фази та вірогідне зниження – в постовуляторну
(207,54±110,38 (р<0,05), 60,35±17,79 (р<0,01), 6,97±2,40 (р<0,05), 153,68±87,72
(р<0,05) у.о.) фазу МЦ, що свідчить про зменшення ступеню напруженості
регуляторних систем та підвищення функціональних можливостей ССС
спортсменок в ці фази, порівняно із передменструальною.
Коефіцієнт 30:15 (К 30:15) характеризує реактивність парасимпатичного
відділу ВНС. Високий рівень К 30:15 свідчить про високий рівень реактивності
парасимпатичного відділу ВНС та функціональних можливостей, що
найчастіше виявляється у добре тренованих спортсменів. За результатами
наших досліджень найвищі показники К 30:15 відмічені у постовуляторну
(1,47±0,29) та овуляторну (1,44±0,36) фази, в менструальну (1,40±0,27) та
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постменструальну (1,37±0,33) фази вони дещо знижуються і в
передменструальну фазу вони достовірно знижуються (1,22±0,14, порівняно із
постовуляторною фазою). Отже, нами виявлено високу реактивність
парасимпатичного відділу ВНС в овуляторну, менструальну, постменструальну
і, особливо в постовуляторну фази, що свідчить про високі функціональні
можливості спортсменок. Знижена реактивність парасимпатичного відділу ВНС
в передменструальну фазу свідчить про погіршення функціонального стану їх
організму.
Відомо, що чим активніше ланка парасимпатичної регуляції тим відповідно
нижчі значення ЧСС, ІВР, ПАПР, ВПР, ІН та вищі значення К 30:15 а, отже і
менша ступінь напруження регуляторних систем та підвищення функціональних
можливостей ССС спортсменок. Таким чином, в постовуляторній і
постменструальній фазах МЦ висока сумарна активність центральних структур
управління та парасимпатичного відділу ВНС спортсменок свідчить про те, що
системи регулювання організму знаходяться в оптимальному стані і
відображають високі енергетичні та резервні можливості організму, що
можливо пов’язано із високою концентрацією статевих гормонів, які позитивно
впливають на працездатність.
Достовірне зниження ланки парасимпатичної регуляції та підвищення
значень ЧСС, ІВР, ПАПР, ВПР, ІН та зниження значень К 30:15 свідчить про
значне підвищення ступеня напруження регуляторних систем і функціональних
можливостей ССС спортсменок в предменструальну і менструальну фази, в
порівнянні з постовуляторною і постменструальною фазами МЦ.
Зміна концентрації статевих гормонів протягом МЦ суттєво впливає на
обмінні процеси в організмі спортсменок, що спричиняє коливання маси тіла.
Нами визначено максимальне збільшення маси тіла в предменструальній фазі
(57,04±5,20) (табл. 3), а на завершені менструальної фази маса тіла поступово
знижується (56,77±5,22), досягаючи мінімальних величин на початку
овуляторної
та
постовуляторної
фаз
(56,51±5,08,
56,55±5,01).
У
передменструальній фазі зміна балансу стероїдних гормонів, зокрема, дефіцит
прогестерону і надлишок естрогенів, що беруть участь у регуляції водносольового обміну, підсилюють реабсорбцію (зворотне всмоктування) натрію в
нирках, при цьому підвищується осмотичний тиск крові і міжклітинної рідини; в
результаті для підтримки гомеостаза затримується вода в організмі і, як
наслідок, збільшується маса тіла, зменшується дихальний об’єм, як наслідок
збільшується частота дихання і частота серцевих скорочень, що суттєво впливає
на зниження працездатності [5, 9].
Таблиця 3
Показники фізичної працездатності спортсменок у різні фази МЦ
Фази
циклу

Вага

I
II
III
IV
V

56,77±5,22
56,72±5,19
56,51±5,08
56,55±5,01
57,04±5,20

Показники
PWC170 (кг×м×хв/кг)
(абсолютна величина відносно маси тіла)

PWC170 (кг×м/хв)
(абсолютна
величина)
991,34±180,76
1045,69±227,50
983,71±184,96
1134,74±190,68
924,62±184,02*

17,57±3,44
18,40±3,53
17,43±3,10*
19,99±2,23
16,26±3,25**
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* авторський розрахунок
*

– (р<0,05), ** – (р<0,01) – достовірні зміни результатів, порівняно з
постовуляторною фазою МЦ.
Найвищі показники фізичної працездатності у спортсменок, які
спеціалізуються з бігу на середні дистанції (табл. 3) були зафіксовані у
постментструальній та постовуляторній фазах (1045,69±227,50 кг×м/хв;
1134,74±190,68 кг×м/хв та 18,40±3,53 кг×м×хв/кг; 19,99±2,23 кг×м×хв/кг
(відповідно)). Це можна пояснити тим, що у постменструальній фазі рівень
естрогену в крові підвищується, цим впливає на функції організму, зокрема на
стан серцево-судинної, дихальної та нервової систем та покращує
працездатність організму. У постовуляторній фазі МЦ серцево-судинна система
спортсменок характеризується значним зростанням потенційних та
адаптаційних можливостей, функціональна готовність дихальної системи до
фізичних навантажень є найвищою, працездатність організму та рівень
обмінних процесів зростає за рахунок збільшеної концентрації прогестерону в
крові [7, 9].
Протягом овуляторної фази в організмі жінки знижується рівень естрогену
та переважає домінантний стан у ЦНС спрямований на оптимальне протікання
овуляції, що, на нашу думку, знижує рівень працездатності: дані (PWC170)
983,71±184,96 кг×м/хв нижчі у порівнянні з постментструальною та
постовуляторною фазами та абсолютні дані відносно маси тіла 17,43±3,10
кг×м×хв/кг вірогідно нижчі (p<0,05) у порівнянні з постовуляторною фазою.
У передменструальній фазі рівень статевих гормонів зменшується (табл. 3)
показник (PWC170) достовірно знижується (924,62±184,02 кг×м/хв) (p<0,05)
порівняно з постовуляторною фазою), аналогічно реагує абсолютна величина
відносно маси тіла (PWC170) 16,26±3,25 кг×м×хв/кг (p<0,01). Отримані нами
середні значення (PWC170) були значно нижчими у менструальній фазі
(991,34±180,76
кг×м/хв;
17,57±3,44
кг×м×хв/кг
у
порівнянні
з
постментструальною та постовуляторною фазами).
Отже, перебіг менструального циклу впливає на функціональний стан
організму та спортивну працездатність спортсменок. У посменструальній та
постовуляторній фазах нами відмічено покращення функціональних
можливостей серцево-судинної системи, про що свідчать підвищення К 30:15 та
зниження ЧСС, ІВР, ПАПР, ВПР, ІН, внаслідок чого зростає рівень фізичної
працездатності (PWC170). В овуляторній, менструальній та передменструальній
фазах функціональні можливості серцево-судинної системи та фізична
працездатність значно знижуються за рахунок зменшення К 30:15 та збільшення
ЧСС, ІВР, ПАПР, ВПР, ІН.
Умовно поділяючи МЦ на фази, у яких відбуваються циклічні зміни
функціональних можливостей та фізичної працездатності, можна забезпечити
адекватне пристосування легкоатлеток до спортивних, тренувальних та
змагальних навантажень.
Висновки.
Таким чином, зміни гормонального статусу, які відбуваються протягом
МЦ, суттєво впливають на функціональний стан та фізичну працездатність
спортсменок, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції.
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Нами відмічено підвищення функціональних можливостей серцевосудинної системи у посменструальній та постовуляторній фазах, про що
свідчать зниження ЧСС, ІВР, ПАПР, ВПР, ІН та підвищення К 30:15. Зниження
функціональних можливостей спортсменок нами визначено у овуляторній,
менструальній та передменструальній фазах, про що свідчать підвищені
показники ЧСС, ІВР, ПАПР, ВПР, ІН та зниження К 30:15.
Встановлено, що працездатність спортсменок, які спеціалізуються з бігу на
середні дистанції залежить від змін гормонального статусу: у
постменструальній та постовуляторній фазах найвищі показники фізичної
працездатності, а у менструальній, овуляторній, передменструальній фазах
фізична працездатність знижується.
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АНОТАЦІЇ
ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ З БІГУ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ
Ольга Рода
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
У статті проаналізовані показники індексів, запропонованих Баєвським Р.М.: індекс
вегетативної рівноваги, показник адекватності процесів регуляції, вегетативний показник
ритму, індекс напруження регуляторних систем, реактивність парасимпатичного відділу ВНС
та визначено рівень фізичної працездатності спортсменок, які спеціалізуються з бігу на середні
дистанції, враховуючи менструальний цикл.
Ключові слова: біг на середні дистанції, менструальний цикл, варіабельність серцевого
ритму, серцево-судинна система, працездатність.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОК,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ.
Ольга Рода
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский
В статье проанализированы показатели индексов, предложенных Баевским Р.М.: индекс
вегетативного равновесия, показатель адекватности процессов регуляции, вегетативный
показатель ритма, индекс напряжения регуляторных систем, реактивность парасимпатического
отдела ВНС и определен уровень физической работоспособности спортсменок,
специализирующихся в беге на средние дистанции, учитывая менструальный цикл.
Ключевые слова: бег на средние дистанции, менструальный цикл, вариабельность
сердечного ритма, сердечно-сосудистая система, работоспособность.
LESYA UKRAINKA EAST EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY, LUTSK. THE
APPRAISAL OF SPORTSMEN FUNCTIONAL CONDITION WHO ARE SPECIALIZED IN
A MIDDLE DISTANCE RUNNING.
Olha Roda
Eastern European National University Ukrainian
The index indicators proposed by R. M. Bayevskiy (the index of vegetative balance, the
indicator of regulatory processes adequacy, the rhythm vegetative indicator, the index of the
regulatory systems tension, reactivity of the parasympathetic division of the vegetative nervous
system) were analyzed in the article. There was also defined the level of the physical efficiency of
sportsmen who are specialized in a middle distance running considering phases of the menstrual
cycle.
Key words: middle distance running, menstrual cycle, heart rate variability, cardiovascular
system, operation.

КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Андрій Самусь, Віталій Юденок, Володимир Шпак
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Загальнодоступність, емоційність, можливість навчитися виконувати складні дії
з м'ячем обумовили велику популярність футболу в нашій країні. Саме тому
футбол приваблює велику кількість дітей та молоді до занять в ДЮСШ,
СДЮШОР, спортивних секціях шкіл, технікумів, вузів. З метою підготовки
команди до змагань, першочерговим завданням тренера є пошук оптимальних
шляхів удосконалення тренувального процесу.
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Відомо, що успішність підготовки спортивної команди в сучасних умовах
залежить від ефективності методів організації, управління і контролю,
раціонального використання сучасних технологій у тренувальному процесі і т. д.
Питанням контролю різних видів підготовленості футболістів присвячені праці
таких фахівців як М.А. Годік [1], В.М. Шамардін [7], В.М. Костюкевич [3; 4] та
ін. Зокрема, М.А. Годік зазначає [1], що фізична підготовленість є одним з
найважливіших факторів, від якого залежить активність та ефективність
командних, групових та індивідуальних техніко-тактичних дій у футболі. Яким
би технічним та тактично грамотним не був футболіст, він ніколи не досягне
успіху без хорошої та різносторонньої фізичної підготовленості. Саме тому для
ефективного управління тренувальним процесом необхідним є контроль за
фізичною підготовленістю гравців.
Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених контролю за фізичною
підготовленістю кваліфікованих футболістів [2; 5; 6 та ін.], недостатньо
дослідженою залишається ланка студентського спорту. Хоча саме на
студентському рівні щорічно проводяться різноманітні спартакіади серед ВНЗ та
інші змагання різних рівнів, які вимагають високих результатів від учасників. У
зв'язку з цим, актуальним є визначення і оцінка показників фізичної
підготовленості футболістів вищого навчального закладу.
Мета дослідження – визначити зміну показників фізичної підготовленості
футболістів вищого навчального закладу протягом підготовчого періоду і
розробити шкалу оцінки.
Методи і організація дослідження.
У роботі використовувались наступні методи дослідження: теоретичний
аналіз та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічне
спостереження, педагогічне тестування, методи математичної статистики.
У дослідженні, проведеному на базі Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка, взяли участь 18
студентів групи підвищення спортивної майстерності з футболу. Тестування
здійснювалось на початку і в кінці підготовчого періоду річного тренувального
циклу.
Змагальна діяльність футболістів здійснюється на основі високої фізичної
підготовленості, компонентами якої є стартова швидкість, швидкісно-силові
якості, швидкісна витривалість, загальна витривалість. Виходячи з цього, в
практиці футболу використовуються такі тести: для оцінки стартової швидкості
– біг 30 м з високого старту; швидкісно-силових якостей – п'ятикратний стрибок
з місця; швидкісної витривалості – човниковий біг 7 х 50 м; загальної
витривалості – тест Купера (12-хвилинний біг).
Результати дослідження та їх обговорення. Однією з умов ефективного
управління тренувальним процесом є контроль за рівнем підготовленості
спортсменів. З цією метою раціональним є тестування гравців в процесі
навчально-тренувальних занять. Контрольні вправи повинні відрізнятися
доступністю та простотою проведення, що сприяло б мінімальним затратам часу
на їх організацію. За результатами контролю необхідно вносити відповідні
корективи до організації тренувальних занять, що сприятиме оптимізації
процесу підготовки футболістів студентських команд.
З метою отримання вихідних даних нами були проведені тести з фізичної
підготовленості футболістів на початку підготовчого періоду.
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Навчально-тренувальний процес у підготовчому періоді був побудований із
наступним співвідношенням засобів тренувальної роботи в мезоциклах:
втягуючий
мезоцикл
включав
79
%
неспецифічних
засобів
(загальнопідготовчих) і 21 % – специфічних ( в тому числі 17,5 % підвідні
вправи, 3,5 % – змагальні); у базовому розвиваючому мезоциклі застосовувалось
59,2 % загальнопідготовчих вправ, 2,3 % – спеціальнопідготовчих, 22,2 % –
підвідних, 16,5 % – змагальних. Всього у базовому стабілізуючому мезоциклі
використано 51,6 % неспецифічних засобів (загальнопідготовчі вправи) і 48,4 %
– специфічних (в тому числі 6,1 % спеціальнопідготовчих вправ, 20,1 % –
підвідні, 22,2 % – змагальні). Передзмагальний мезоцикл включав 36,3 %
загальнопідготовчих вправ, 6,5 % спеціальнопідготовчих, 21,2 % підвідних і 32,3
% змагальних.
Загалом за підготовчий період тренування футболістів групи підвищення
спортивної майстерності в умовах вищого навчального закладу, засоби
підготовки розподілено таким чином: загальнопідготовчі вправи – 56,1 %,
спеціальнопідготовчі – 3,8 %, підвідні – 21,2 %, змагальні – 18,9%.
У кінці підготовчого періоду нами було проведено повторне тестування
гравців. Початкові та кінцеві результати тестування відображені у таблиці 1.
Аналіз зміни показників фізичної підготовленості футболістів протягом
підготовчого періоду річного тренувального циклу засвідчив їх позитивну
динаміку. Практично в усіх тестах покращились показники фізичної
підготовленості, але достовірна зміна результатів відбулась лише в тестах, які
характеризують швидкісну витривалість, загальну витривалість та швидкісносилові якості.
За результатами виконання тесту човниковий біг 7 х 50 м статистично
достовірно (р<0,05) покращилась на 1,7 с, що становить 2,71 % (табл. 1, рис. 1),
п'ятикратного стрибка – на 0,45 м (3,67 %), тесту Купера – на 126 м (4,36 %).
Таблиця 1
Зміна показників фізичної підготовленості футболістів вищого
навчального закладу (n=18) протягом підготовчого періоду річного
тренувального циклу
Тест

На початку
підготовчого
періоду

В кінці
підготовчого
періоду
S

Δ
S

Біг 30 м з високого старту, с

4,42

0,194

4,38

0,171

Човниковий біг 7 х 50 м, с

63,8

1,09

62,1

0,97

П'ятикратний стрибок з
місця, м

12,27

0,508

12,72

0,411

Тест Купера, м

2888

109,9

3014

101,6

564

р

(%)
– 0,04
(0,91)
– 1,7
(2,71)
0,45
(3,67)
126
(4,36)

>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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6
4
2

3,67

4,36

3

4

%
0

-0,91

-2,71

1

2

-2
-4

Тести

Рис. 1. Зміна результатів тестування фізичних якостей футболістів вищого
навчального закладу (n = 18) впродовж підготовчого періоду: 1 – біг 30 м з високого
старту; 2 – човниковий біг 7 х 50 м; 3 – п'ятикратний стрибок з місця; 4 – тест
Купера.

Невеликий приріст результату в тесті 30 м з високого старту (0,04 с, що
становить 0,91 %), який характеризує стартову швидкість, свідчить з одного
боку про певну консервативність розвитку цієї якості, а з іншого – про
недостатню увагу, яка приділялася розвитку цього важливого компоненту
фізичної підготовленості футболістів у тренувальному процесі.
Таблиця 2
Інтервали оцінки рівня фізичної підготовленості футболістів вищого
навчального закладу (n=18) в кінці підготовчого періоду за результатами
тестування
Тести
Рівень

Оцінка

Біг 30 м з
високого
старту, с

Човниковий
біг 7 х 50 м, с

П'ятикратний
стрибок, м

Дуже
низький

1

> 4,72

> 64,04

< 11,90

Низький

2

4,72 – 4,56

64,04 – 63,07

11,90 – 12,31

Нижче
середнього

3

4,55 – 4,48

63,06 – 62,59

12,32 – 12,51

Середній

4

4,47 – 4,30

62,58 – 61,61

12,52 – 12,93

Вище
середнього

5

4,29 – 4,22

61,60 – 61,13

12,94 – 13,13

Високий

6

4,21 – 4,04

61,12 – 60,16

13,14 – 13,54

Дуже
високий

7

< 4,04

< 60,16

> 13,54

Тест Купера,
м
< 2810,8
2810,8 –
2912,4
2912,5 –
2963,2
2963,3 –
3064,8
3064,9 –
3115,6
3115,7 –
3217,2
> 3217,2

Для оцінки фізичної підготовленості була створена семирівнева
нормативна шкала, відповідно до якої дуже низький рівень знаходиться в межах
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результатів нижче

– 2S і відповідає 1 балу, низький рівень – від

(2 бали), нижче середнього – від
0,5S до

– S до

– 0,5S (3 бали), середній – від

+ 0,5S (4 бали), вище середнього – від

високий – від

+ S до

– 2S до

–S
–

+ 0,5S до

+ S (5 балів),

+ 2S (6 балів), дуже високий – вище

+ 2S (7 балів).

Розроблена семирівнева нормативна оціночна шкала дозволяє не лише віднести
результат спортсмена до певного рівня, але й в подальшому визначити
інтегральний рівень підготовленості, враховуючи не лише фізичну, а й
теоретичну, функціональну, техніко-тактичну підготовленість, за результатами
якого визначається рейтинг гравця.
Результати
дослідження
дозволили
оцінити
рівень
фізичної
підготовленості футболістів вищого навчального закладу в кінці підготовчого
періоду річного тренувального циклу (табл. 2).
Висновки. 1. В результаті аналізу літературних даних встановлено, що
більшість техніко-тактичних прийомів у футболі вимагають від гравців прояву
фізичних якостей. Тому в навчально-тренувальному процесі зі студентськими
футбольними
командами
необхідно
підвищувати
рівень
фізичної
підготовленості гравців.
2. Використання тестів фізичної підготовленості в тренувальному процесі
дозволяє підвищити ефективність управління підготовкою футболістів завдяки
вчасній корекції тренувальних ефектів.
3. В результаті педагогічного тестування було отримано показники
фізичної підготовленості футболістів Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка і прослідковано їх зміни протягом
підготовчого періоду річного тренувального циклу за тестами бігу 30 м з
високого старту, п'ятикратного стрибока з місця, човникового бігу 7 х 50 м,
тесту Купера. Отримані дані можуть слугувати орієнтиром для оцінки фізичної
підготовленості футболістів вищого навчального закладу.
4. Визначено, що протягом підготовчого періоду рівень фізичної
підготовленості футболістів зростає відповідно до застосованої структури
навантаження. Зокрема, статистично достовірне (р<0,05) покращення
результатів відбулося у показниках швидкісної і загальної витривалості (на 2,71
% і 4,36 % відповідно) та швидкісно-силових якостей (на 3,67 %).
Перспективи подальших досліджень вбачаються в розробці комплексної
системи контролю стану підготовленості футболістів, яка повинна базуватися на
визначенні рівня розвитку всіх сторін підготовленості та виведенням на цій
основі інтегральної оцінки.
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АНОТАЦІЇ

КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ФУТБОЛІСТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Андрій Самусь, Віталій Юденок, Володимир Шпак
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
У статті розглядається зміна показників фізичної підготовленості футболістів вищого
навчального закладу протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки під впливом
навантажень із дозованим співвідношенням засобів тренування в мезоциклах. Розроблено
семирівневу шкалу оцінки рівня фізичної підготовленості футболістів студентської команди.
Ключові слова: контроль, фізична підготовленість, футболісти, оцінка.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Андрей Самусь, Виталий Юденок, Владимир Шпак
Глуховский национальный педагогический університет имени Олександра Довженка
В статье рассматривается изменение показателей физической подготовленности
футболистов высшего учебного заведения на протяжении подготовительного периода годового
цикла подготовки под влиянием нагрузок с дозированным соотношением средств тренировки в
мезоциклах. Разработано семиуровневую шкалу оценки уровня физической подготовленности
футболистов студенческой команды.
Ключевые слова: контроль, физическая подготовленность, футболисты, оценка.
CONTROL AND ESTIMATION OF PHYSICAL PREPAREDNESS INDICATORS OF
HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT FOOTBALL PLAYERS
Andriy Samus, Vitaliy Yudenok, Volodymyr Shpak
Hlukhiv National Pedagogical University Named After Oleksandr Dovzhenko
The article discusses the changing of physical preparedness indicators of higher educational
establishment football players during the preparatory period of the annual training cycle under the
influence of the loads with dosed ratio of training means in mesocycle. Developed the seven-level
scale for assessing the level of physical preparedness of the student team football players.
Key words: control, physical preparedness, football players, estimation.
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ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ
У БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ ЗА ВПЛИВУ СПЕЦІАЛЬНИХ
КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ
Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми: В останні роки Міжнародна федерація боротьби
посилено працює щодо підвищення видовищності, динамічності та
інтенсивності змагальних поєдинків у звязку із загрозою виключення боротьби з
Олімпійських ігор. Федерація FILA була змушена внести кардинальні зміни у
правила змагань, а саме, було змінено саму структуру змагальної сутички та
методику оцінювання технічних дій. Триває дискусія серед фахівців щодо
тривалості проведення змагань в цілому, а також щодо зменшення щільності
між сутичками. Набули змін правила дій суддівської колегії щодо зменшення
впливу на хід сутички. Як результат, ціна помилки значно зростає і сприяє
загостренню та агресивнішому веденню боротьби, що інтенсифікує змагальну
сутичку та напруженість змагальної діяльності загалом. Усе це підвищує вимоги
до рівня розвитку фізичних якостей, технічної і тактичної підготовки та
обумовлює постійне удосконалення тренувального процесу [11]. У
кваліфікованих борців вільного стилю це тісно прив’язане до індивідуальних
особливостей енергетичного обміну під час прояву спеціальної працездатності
[2,4,7,9]. Це й обумовлює актуальність нашого наукового пошуку щодо
оптимізації фізичної працездатності і підготовки кваліфікованих борців вільного
стилю з урахуванням особливостей їх енергозабезпечення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами :
Дослідження роботи проводилось відповідно до тем НДР на 2011 – 2015 рр.
“Моделювання та прогнозування інтегральної підготовки кваліфікованих
спортсменів різної статі у силових видах спорту” – кафедра атлетичних видів
спорту ЛДУФК та “Біохімічний моніторинг функціонального стану організму
спортсменів швидкісно-силових видів спорту” – кафедра біохімії та гігієни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботі Медвідь А.В., Шахлай
А.М., Медвідь А.А. (2009), автори віддають значну перевагу гліколітичній
системі енергозабезпечення і вважають, що за рахунок збільшення об’єму
анаеробної лактатної роботи можна підвищити інтенсивність тренувальної
роботи та ефективність підготовки висококваліфікованих борців вільного стилю
у підготовчому періоді. Це сприяє, як стверджують автори, ефективнішій
підготовці борців високого класу до відповідальних змагань. А конкретніше,
автори розподіляють тренувальну роботу на загальнопідготовчому етапі
дотримуючись наступного співвідношення між навантаженнями: загальна
фізична підготовка (ЗФП) – 70%, а спеціальна підготовка (СП) – 30%. При
цьому, обсяг спеціальних анаеробних тренувальних навантажень становить
15%. Анаеробна алактатна (креатинфосфатна) компонента не перевищує 1%.
На анаеробну гліколітичну компоненту припадає 14%. Обсяг анаеробноаеробної спрямованості складає 15%, а аеробної – 70%. Водночас, обсяг
загальнофізичної підготовки анаеробного спрямування не превищує 10% від
загального об’єму, анаеробно-аеробного – 10% та аеробного – 80% [6].
Зазначимо також, що кваліфіковані борці використовують під час сутичок
три найбільш яскраво виражених стилі: ігровий, темповий і силовий [3,5].
Можна допустити наявність взаємозв’язку між стилями протиборства та
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особливостями механізмів енергозабезпечення, але у проаналізованій літературі
ми цього не виявили. Як відомо, вміст креатинфосфату та глікогену є жорстко
генетично детерміновані і є ідентифікаційною ознакою індивідуума [1,8].
Виникає припущення про доцільність вивчення цього питання у борців вільного
стилю у підготовчому періоді з метою корекції тренувального процесу згідно
принципу індивідуалізації щодо врахування їх енергетичних особливостей
реалізації м’язових зусиль.
Мета дослідження. Виявити вплив спеціальних контрольних тестів на
енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю для встановлення
індивідуальних особливостей біоенергетики під час забезпечення спеціальної
працездатності у підготовчому періоді з метою майбутньої корекції на
наступних етапах підготовки.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науковометодичної літератури та емпіричних даних наукового дослідження; вивчення
та узагальнення досвіду провідної спортивної практики; педагогічне
спостереження; педагогічний експеримент; функціональні методи; біохімічні
методи; методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження проводилось на базі кафедри
біохімії та гігієни і кафедри атлетичних видів спорту Львівського державного
університету фізичної культури. У дослідженні брали участь 40 кваліфікованих
спортсменів з вільної боротьби: 11 майстрів спорту, 14 кандидатів в майстри
спорту, 15 спортсменів І-го розряду. Спортсмени були поділені на основну
групу (ГО) та групу порівняння (ГП) за правилом випадкової вибірки. У
дослідженнях ми застосовували комплекс контрольних тестів, які були взяті з
навчальної програми для шкіл вищої спортивної майстерності та
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Для контролю за
спеціальною фізичною підготовкою використали наступні тести: човниковий біг
4×9 м; лазіння по канату 5 м без допомоги ніг; забігання навколо голови 10
разів; перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» і у
зворотному напрямку 10 разів; забігання приставними кроками навколо рук 10
разів; вправа "Смуга перешкод"; вправа "Прохід в ноги". Окрім цього,
використали тест на визначення спеціальної витривалості, який імітував
змагальну сутичку, а також тест на відновлення після однакової, специфічної
роботи, виконання якого тривало 2 хв. Після закінчення тесту і на першій
хвилині відновлення вимірювали ЧСС. Розраховували коефіцієнт відновлення:
Кв=S2/S1, де S1, – ЧСС після виконання тесту, S2, – ЧСС через 1 хв після
виконання тесту [5,10].
В якості біохімічних маркерів анаеробного обміну використали креатинін
(алактатний критерій), молочну кислоту (лактатний критерій) та сечовину як
аеробний критерій енергозабезпечення.
Результати досліджень. Показники спеціальних контрольних тестів
представлені на рисунку 1, на якому видно, що результати спортсменів обидвох
груп (ГО і ГП) не мають статистично достовірної різниці, що свідчить про їх
однорідність за всіма параметрами. За методикою Латишева С.В. [5] було
проведено оцінювання за 5-ти бальною шкалою рівень готовності спортсменів
обидвох груп за результатами дев’яти тестів (табл.1). Звідси видно, що рівень
готовності спортсменів є однорідним і сягає в середньому в основній групі 4,4
бали та 4,2 бали в групі порівняння, що підтверджує високий рівень їх
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кваліфікації. Слід відзначити, що показники тесту на спеціальну витривалість та
тесту на відновлення (рис. 1Б) складали в середньому в основній групі 5 балів та
4 бали відповідно, а в групі порівняння обидва тести було оцінено в 4 бали. Це
дає підставу стверджувати про високий рівень функціональної готовності
контингенту досліджуваних.
А

Б
2

20

1,5

ГО
ГП

12
8

у.о.

c

16

ГО
ГП

1
0,5

4

0
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

контрольні тести

контрольні тести

Рис. 1. Результати контрольних тестів борців вільного стилю на початок
експерименту
Примітка. А: 1-човниковий біг 4×9 м, 2-лазіння по канату 5 м без допомоги
ніг, 3-забігання навколо голови 10 разів, 4-перевороти із упору головою в килим
на «борцівський міст» і у зворотному напрямку 10 разів, 5-забігання
приставними кроками навколо рук 10 разів, 6-вправа "Смуга перешкод", 7вправа "Прохід в ноги".
Примітка.Б: 8-Тест на визначення спеціальної витривалості, 9-тест на
відновлення.
Водночас, під час проведення спеціального контрольного тестування
спортсменів на підготовчому етапі річного макроциклу на початок
експерименту було здійснено біохімічний скринінг для встановлення
особливостей їх біоенергетики з метою наступної корекції індивідуального
плану підготовки та забезпечення більшої інформативності щодо енергетичної
вартості виконаного навантаження. З таблиці 2 видно, що всі біохімічні
показники до навантаження перебувають в межах середніх величин норм. Усі
середні біохімічні показники спортсменів обидвох груп збільшились під
впливом спеціальних контрольних тестів, але більшість з них не вийшли за межі
норм, що є позитивно, особливо зважаючи на особливості підготовчого етапу та
високий середній бал за тестуванням (табл. 2). При цьому слід зауважити, що
середні показники сечовини у спортсменів обидвох груп в незначній мірі
перевищують верхню межу норми, що пояснюється особливістю обраного виду
спорту з яскраво вираженою силовою компонентою.
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Таблиця 1
Показники рівня готовності кваліфікованих борців вільного стилю в
обидвох групах
№/№

Спеціальні контрольні тести

ГО

Бали

ГП

Бали

1
2

8,8
9,3

5
4

8,9
9,4

5
3

14,3

5

15,1

4

18,8

3

17,8

4

11,2

4

10,7

5

11,4
15,2

5
5

11,7
15,5

5
4

0,97

5

0,96

4

9

Човниковий біг, 4×9 м (с)
Лазіння по канату 5 м без допомоги ніг, (с)
Забігання навколо голови,
10 разів (с)
Перевороти із упору головою в килим на
«борцівський міст» і у зворотному
напрямку, 10 разів (с)
Забігання приставними кроками навколо
рук, 10 разів (с)
Вправа "Смуга перешкод", (с)
Вправа "Прохід в ноги", (с)
Тест на визначення спеціальної
витривалості, (коеф.)
Тест на відновлення, (коеф.)

0,85

4

0,84

4

10

Середнє значення

3
4
5
6
7
8

4,4*

4,2

Примітка: * – статистично недостовірна різниця при p≥0,05

Біохімі
чні
показни
ки

Таблиця 2
Порівняльна характеристика середніх величин креатиніну, молочної
кислоти, сечовини між групою основною "ГО" та групою порівняння "ГП"
на початок експерименту

до
навант.
після
навант.
норма

Група основна "ГО"
Молочна
Креатинін
кислота
(мкмоль/
(ммоль/
добу)
добу)
99,42
0,389
±4,94
±0,017
176,27*
0,790*
±8,05
±0,017
124-230
0,178-1,700

Сечовина

Креатинін

(ммоль/
добу)
363,52
±33,11
668,5*
±62,52
333-583

(мкмоль/
добу)
99,41
±4,99
159,95*
±6,37
124-230

Група порівняння "ГП"
Молочна
кислота
(ммоль/
добу)
0,463
±0,044
0,812*
±0,063
0,178-1,700

Сечовина
(ммоль/
добу)
410,73
±31,73
780,8*
±58,80
333-583

Примітка: *– статистично достовірна різниця при р≤0,01.
Спостерігали статистично достовірний приріст усіх біохімічних показників
у відповідь на навантаження, але цей приріст був неодинаковий. Це дало
підставу розділити сукупності досліджуваних обох груп на окремі кластери за
всіма біохімічними параметрами. Дану процедуру було зроблено за
результатами контрольних спецтестів, що показано у таблиці. Зокрема,
визначилися з наявністю трьох-чотирьох типів кластерних груп за алактатною,
лактатною та аеробною компонентами енергозабезпечення, що відповідає
високому, вище середнього, середньому та нижче середнього рівню
індивідуального прояву особливостей домінуючого типу. Суть експерименту
полягає у перевірці гіпотези щодо покращення спеціальної працездатності
борців вільного стилю шляхом корекції тренувальних обсягів та інтенсивності
згідно приналежності до кластерної сукупності, виокремленої за типом
поєднання трьох компонент: алактатної, лактатної та аеробної.
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Таблиця 3
Результати ранжування борців вільного стилю групи основної "ГО" за
даними біохімічних показників в умовах контрольних тестів
№/

ранж.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17
20
16
1
18
19
2
13
14
10
12
3
5
7
15
9
4
8
6
11

молочна
креатинін бали ранж.
к-та
бали
%
%
приросту
приросту
150,0
5
1
199,3
5
107,7
5
4
177,4
5
105,9
5
3
161,5
5
104,9
5
11
156,0
5
103,4
5
20
150,4
5
92,2
4
6
134,3
4
83,8
4
13
126,4
4
79,6
4
16
116,9
4
77,5
4
2
112,2
4
75,0
4
5
107,9
4
74,8
4
17
95,0
3
70,2
4
8
88,3
3
70,0
4
7
86,2
3
68,3
3
12
84,7
3
66,6
3
10
81,4
3
64,8
3
14
74,5
3
61,1
3
9
72,0
3
53,8
2
19
63,0
2
46,2
2
15
59,8
2
40,8
2
18
47,5
2

ранж.

12
1
17
3
7
6
20
5
11
14
2
8
4
9
18
19
13
16
15
10

сечовина
%
приросту
131,7
112,7
107,7
104,6
101,3
101,1
99,4
84,6
84,2
83,6
83,4
83,0
82,0
80,2
80,2
63,4
59,1
56,6
56,3
50,3

бали

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2

У таблицях 3 та 4 представлено проранжовані індивідуальні дані приросту
(%) біохімічних показників обидвох експериментальних груп за впливу
спеціальних контрольних тестів. За ступенем даного приросту виділені
кластерні сукупності, яким присвоєні бали - від 2 до 5. Таким чином,
проаналізовано кожного спортсмена за індивідуальними особливостями його
алактатної і лактатної анаеробної та аеробної реакції на спеціальне контрольне
тестування. До прикладу, спортсмен з присвоєним номером 17 входить окрему
кластерну сукупність за результатами внаслідок односпрямованого
рівноцінного приросту двох біохімічних параметрів і цей приріст (в % ) за
креатиніном, молочною кислотою у відповідь на спеціальне контрольне
тестування становив 5 балів, а за сечовиною 4 бали. Це вказує на рівноцінний
високий розвиток алактатної та лактатної анаеробної компоненти та на дещо
нижчий розвиток аеробної компоненти. Інший представник основної групи,
скажімо, під номером 12 за всіма біохімічними параметрами був оцінений
трьома різними балами: алактатна компонента – 4 бали, лактатна компонента –
3 бали, аеробна – 5 балів. Таким чином, даному спортсмену потрібно зробити
акцент на розвиток лактатної анаеробної компоненти.
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Таблиця 4
Результати ранжування борців вільного стилю групи порівняння "ГП"
за даними біохімічних показників в умовах контрольних тестів
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ранж. креатинін бали
%
приросту
14
111,6
5
2
83,1
4
18
81,9
4
20
79,1
4
7
76,2
4
3
70,8
4
8
68,7
3
6
66,8
3
15
65,3
3
16
62,8
3
5
57,7
3
4
56,0
3
13
56,0
3
10
55,8
3
17
53,7
2
19
50,7
2
12
44,8
2
11
43,2
2
1
42,8
2
9
40,2
2

ранж.

11
12
6
4
15
9
5
1
19
2
13
3
14
18
7
8
20
10
17
16

молочна
к-та
%
приросту
214,2
147,2
114,8
108,7
105,8
105,4
90,4
86,0
84,5
74,6
68,5
66,8
64,9
64,1
57,6
51,6
49,2
48,2
44,1
39,9

бали ранж. сечовина бали
%
приросту
5
18
144,2
5
4
19
117,1
5
4
14
112,9
5
4
6
110,1
5
4
7
105,5
5
4
3
105,1
5
3
16
99,6
4
3
2
96,4
4
3
12
92,8
4
3
11
91,9
4
2
20
90,0
4
2
13
87,0
4
2
17
84,2
4
2
1
83,0
4
2
5
82,6
4
2
4
82,0
4
2
9
76,6
3
2
10
76,5
3
2
8
61,6
3
2
15
35,0
2

Висновки:
1. Виявили, що на початок експерименту рівень готовності спортсменів
обидвох експериментальних груп є однорідний і достатньо високий та сягає у
середньому в основній групі 4,4 бала (ГО) та 4,2 бала (ГП) за результатами
спеціальних контрольних тестів. При цьому усі біохімічні показники
знаходились в межах середніх величин норм.
2. Встановили індивідуальні особливості біоенергетики під час виконання
спеціальних контрольних тестів, що надало додаткову інформацію для
поглибленого дослідження стану підготовленості з метою наступної корекції
навчально-тренувального процесу спортсменів.
Перспективи наступних наших досліджень полягають у вивченні
біохімічних змін енергетичного обміну борців вільного стилю на наступних
етапах підготовки впродовж експерименту.
1.
2.
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АНОТАЦІЇ

ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У БОРЦІВ
ВІЛЬНОГО СТИЛЮ ЗА ВПЛИВУ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТІВ НА
ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ
Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ
Львівський державний університет фізичної культури
Вивчали зміни біохімічних показників анаеробного (креатиніну і молочної кислоти) та
аеробного (сечовини) обмінів борців вільного стилю з метою виявлення індивідуальних
особливостей енергозабезпечення їх рухової активності за впливу контрольних тестів. У
дослідженні брали участь 40 кваліфікованих спортсменів з вільної боротьби: МС, КМС та
спортсмени І розряду – члени збірної команди Львівської області та окремі члени збірної
команди України. Виділили кластерні групи за критерієм спрямованості показників
анаеробного обміну, що слугуватиме базою для корекції тренувальних навантажень за обсягом
та інтенсивністю.
Ключові слова: контрольні тести, енергетичний обмін, креатинін, молочна кислота,
сечовина, кваліфіковані борці вільного стилю.
ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБМЕНА В БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ ЗА ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
Мария Сибиль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ
Львовский государственный университет физической культуры
Изучали изменения биохимических показателей анаэробного (креатинина и молочной
кислоты) и аэробного ( мочевины) обмена борцов вольного стиля с целью выявления
индивидуальных особенностей энергообеспечения их двигательной активности при
воздействии контрольных тестов. В исследовании принимали участие 40 квалифицированных
спортсменов по вольной борьбе : МС, КМС и спортсмены I разряда - члены сборной команды
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Львовской области и отдельные члены сборной команды Украины . Выделили кластерные
группы по критерию направленности показателей анаэробного обмена, служить базой для
коррекции тренировочных нагрузок по объему и интенсивности.
Ключевые слова: контрольные тесты , энергетический обмен , креатинин, молочная
кислота , мочевина , квалифицированные борцы вольного стиля.
CHANGE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF ENERGY METABOLISM IN
FREESTYLE WRESTLERS FOR THE IMPACT OF SPECIAL CONTROL TEST FOR THE
PREPARATORY PHASE
Mary Sybil, Rostislav Pervachuk Yaroslav Svisch
Lviv State University of Physical Culture
We studied the changes in biochemical parameters of anaerobic (creatinine and lactic acid) and
aerobic (urea) exchange freestyle wrestlers to identify the individual characteristics of their power
motor activity by exposure quizzes. The study involved 40 qualified wrestlers: MS, CMS and athletes
with I degree - member team of Lviv region and the individual members of the national team of
Ukraine . Allocated cluster groups on the criterion directional indicators of anaerobic metabolism,
which will be the basis for the correction of training loads in volume and intensity.
Key words: benchmark, energy metabolism, creatinine, lactic acid, urea, qualified freestyle
wrestlers.

ПОКАЗНИКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У СУЧАСНОМУ П’ЯТИБОРСТВІ.
Сергій Стецькович
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Удосконалення фізичної підготовки в сучасному
п’ятиборстві набуває особливо великого значення в останні роки у зв’язку зі
змінами правил змагань, які спонукають до зростання спортивних результатів,
інтенсифікації змагальної діяльності та відповідно підвищення навантаження на
організм спортсменів-п’ятиборців протягом одного змагального циклу [1, 2, 6,
7]. Так, недостатній рівень фізичної підготовленості спортсменів-п’ятиборців
заважає якісному оволодінню техніко-тактичними діями і не дозволяє ефективно
реалізувати їх у змагальній діяльності [5,7].
Таким чином, постає актуальне питання пошуку і аналізу взаємозв’язків
між показниками фізичної підготовленості у спортсменів-п’ятиборців на етапі
спеціалізованої базової підготовки, що в свою чергу покаже напрямок
ефективної побудови тренувального процесу і вдосконалення системи
підготовки кваліфікованих спортсменів у відповідності до встановлених
взаємозв’язків [3, 4, 6].
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота
виконувалася відповідно до теми 2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів в
окремих групах видів спорту» зведеного плану науково-дослідної роботи у
галузі фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.
Мета дослідження. Виявити взаємозв’язки між показниками фізичної
підготовленості спортсменів-п’ятиборців на етапі спеціалізованої базової
підготовленості.
Результати досліджень та їх обговорення. Для визначення рівня розвитку
фізичної підготовленості було використано 24 тестових завдання, за результатами яких
сформовано кореляційну матрицю взаємозв’язків цих показників (табл. 1).
Відповідно до отриманих даних кореляційного аналізу встановлено, що на рівні
зв’язку високого ступеня був виражений взаємозв’язок між показниками силової
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витривалості під час підтягування та іншими двадцятьма показниками фізичної
підготовленості [7]. При цьому, позитивний рівень взаємозв’язку із цією фізичною
вправою спостерігається з стрибком у довжину з місця (r = 0,82 при p<0,001),
присіданням за 30 с. (r = 0,75 при p<0,001), кистьовою динамометрією (r = 0,83 при
p<0,001), що допомагає виконувати велику кількість підтягувань і в свою чергу
утримувати масу власного тіла на поперечці,за допомогою сили кисті на що вказує
взаємозв’язок цих показників, кількістю влучань за 70 с. (r = 0,84 при p<0,001) та часом
утримання пістолета в точці прицілювання (r = 0,72 при p<0,01). Отримані результати
вказують на пряму залежність між показниками силової підготовленості верхніх і
нижніх кінцівок, а також вправ у яких проявляється силова витривалість [3, 7].
Підтягування також сприяє розвитку сили найширшого м’яза спини, грудних
м’язів та м’язів плечового поясу і м’язів вільної верхньої кінцівки, робота яких
особливо характерна для плавання вільним стилем. На це вказує взаємозв’язок
підтягування з плавальним тестом 4 х 50 м. (r = -0,83 при p<0,001), 200 м. плавання (r =
-0,78 при p<0,001), 50 м. плавання (r = -0,79 при p<0,001), часом подолання стартового
10 м. відрізку (r = -0,78 при p<0,001), поворотних 7 м. дистанції (r = -0,88 при p<0,001).
Закономірним також є встановлення від’ємного рівня взаємозв’язків між
кількістю підтягувань на поперечці і фізичними вправами, критерій оцінки в яких є
часовий проміжок. Так, рівень взаємозв’язків підтягування на поперечці і човниковим
бігом 4 х 14 м. знаходиться на рівні (r = -0,79 при p<0,001), відчуттям часу (r = -0,73
при p<0,01), 100 м. бігу (r = -0,7 при p<0,001), 1000 м. бігу (r = -0,70 при p<0,01), 3 х
1000 м. біг ч/з 70 с. (r = -0,75 при p<0,001), 3000 м. бігу (r = -0,76 при p<0,001), час
виконання 5 влучних пострілів (r = -0,72 при p<0,01), виконанням 5 пострілів на час (r
= -0,61 при p<0,01), 5 пострілів на влучність (r = -0,77 при p<0,001). Усі ці данні
вказують, на те, що чим більше спортсмен виконує підтягувань на поперечці, а
відповідно і рівень силової витривалості його вищий, тим краще він виконує
швидкісну роботу і відповідно результат цієї роботи є обернений по відношенню до
кількості підтягувань. В свою чергу це доводить те, що в локомоціях з переміщенням
тіла в просторі розвиток відносної сили відіграє важливе значення і її збільшення
неодмінно призведе до покращення усіх сторін підготовленості спортсменів у
сучасному п’ятиборстві.
Схожа ситуація спостерігається між рівнем взаємозв’язків показників 20
фізичних вправ із човниковим бігом 4 х 14 м., проте в даному випадку позитивний і
негативний рівень взаємозв’язку є повністю протилежний до підтягування на
поперечці. Так негативний рівень взаємозв’язку із цим тестовим завданням
встановлено із з стрибком у довжину з місця (r = -0,89 при p<0,001), присіданням за 30
с. (r = -0,73 при p<0,01), кистьовою динамометрією (r = -0,73 при p<0,01), кількістю
влучань за 70 с. (r = -0,63 при p<0,01) та часом утримання пістолета в точці
прицілювання (r = -0,71 при p<0,01). Від’ємний рівень взаємозв’язку вказує на
обернену залежність між показниками координаційних здібностей силових вправ, та
вправ на вицілювання. Відповідно стає зрозуміло, що чим краще спортсмени
виконують човниковий біг, тим вищі результати вони показують у вказаних вправах.
Достовірний рівень від’ємного взаємозв’язку спостерігається між стрибком у
довжину з місця та результатами контрольних вправ з дисциплін плавання та
комбінований вид (а точніше його складової бігу): тест 4 х 50 м. через 10 с. (r = -0,66
при p<0,01),200 м. плавання (r = -0,65 при p<0,01),50 м. плавання (r = -0,75 при
p<0,001), Час подолання "стартового" 10 м-го відрізка (r = -0,82 при p<0,001),
поворотних 7 м. дистанції (r = -0,78 при p<0,001),100 м. біг (r = -0,87 при p<0,001), 1000
м. біг (r = -0,76 при p<0,001), тест 3 х 1000 м ч/з 70 с. (r = -0,81 при p<0,001),3000 м. біг
(r = -0,84 при p<0,001). Ці взаємозв’язки свідчить нам про необхідність
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Таблиця 1
Взаємозв’язки показників фізичної підготовленості спортсменів-п’ятиборців.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2
3

-0,79
0,82

Х
-0,89

Х

4

-0,68

0,64

-0,51

Х

5

-0,73

0,76

-0,73

0,58

Х

6

0,75

-0,73

0,75

-0,80

-0,70

Х

7

0,83

-0,73

0,69

-0,54

-0,67

0,67

Х

8

-0,83

0,74

-0,66

0,47

0,57

-0,54

-0,75

Х

9

-0,78

0,78

-0,65

0,60

0,55

-0,62

-0,71

0,94

Х

10

-0,79

0,79

-0,75

0,69

0,63

-0,68

-0,65

0,80

0,89

Х

11

-0,78

0,74

-0,82

0,71

0,68

-0,92

-0,70

0,62

0,70

0,78

Х

12

-0,88

0,75

-0,78

0,57

0,77

-0,59

-0,84

0,78

0,72

0,78

0,65

Х

13

-0,76

0,79

-0,87

0,62

0,63

-0,77

-0,66

0,71

0,79

0,89

0,90

0,75

Х

14

-0,70

0,75

-0,76

0,77

0,57

-0,82

-0,69

0,60

0,71

0,79

0,81

0,74

0,88

Х

15

-0,75

0,82

-0,81

0,73

0,68

-0,79

-0,57

0,67

0,76

0,83

0,87

0,68

0,92

0,83

Х

16
17
18

-0,76
-0,77
-0,72

0,84
0,71
0,66

-0,84
-0,76
-0,64

0,70
0,70
0,74

0,69
0,69
0,63

-0,78
-0,91
-0,91

-0,61
-0,71
-0,67

0,60
0,51
0,57

0,68
0,53
0,63

0,80
0,52
0,58

0,86
0,85
0,85

0,68
0,61
0,54

0,87
0,66
0,63

0,77
0,71
0,66

19

0,38

-0,43

0,59

-0,14

-0,44

0,53

0,27

-0,28

-0,19

-0,12

-0,41

-0,32

-0,37

20

0,84

-0,63

0,63

-0,51

-0,58

0,53

0,66

-0,78

-0,71

-0,57

-0,50

-0,77

21

-0,44

0,40

-0,53

0,14

0,31

-0,40

-0,41

0,11

0,03

0,15

0,28

22

-0,61

0,71

-0,71

0,59

0,66

-0,78

-0,64

0,43

0,44

0,40

23

0,72

-0,71

0,55

-0,64

-0,53

0,57

0,68

-0,76

-0,82

-0,71

19

20

21

22

0,95
0,68
0,67

Х
0,70
0,67

Х
0,92

Х

-0,41

-0,34

-0,26

-0,63

-0,47

Х

-0,54

-0,56

-0,52

-0,41

-0,62

-0,56

0,51

Х

0,33

0,23

0,32

0,26

0,41

0,41

0,23

-0,36

-0,25

Х

0,69

0,54

0,52

0,65

0,55

0,53

0,88

0,81

-0,69

-0,61

0,40

Х

-0,58

-0,60

-0,60

-0,64

-0,63

-0,54

-0,52

-0,52

0,15

0,74

-0,21

-0,54

Примітки : n = 16; rкр = 0,49 при p<0,05, rкр = 0,62 p<0,01; rкр = 0,74 p<0,001.
1 – підтягування на поперечці, к-сть раз; 2 – Човниковий біг 4 х 14 м, с.; 3 – стрибок у довжину з місця, см.; 4 – проба Ромберга, к-сть раз; 5 – відчуття
часу 60 с.; 6 – присідання за 30 с. к-сть раз; 7 – кистьова динамометрія; 8 – плавальний тест 4 х 50 м. через 10 с.; 9 – 200 м. плавання; 10 – 50 м. плавання; 11 –
час подолання "стартового" 10 м. відрізка, с.; 12 – поворотних 7 м. дистанції, с.; 13 – 100 м. біг, с.; 14 – 1000 м. біг, с.; 15 – тест 3 х 1000 м. біг ч/з 70 с.; 16 –
3000 м. біг, с.; 17 – 5 пострілів на влучність, к-сть; 18 – час виконання 5 влучних пострілів; 19 – попадань з 10 – ти пострілів; 20 – к-сть влучань за 70 с.; 21 –
величина і місце знаходження 5 пострілів у мішені; 22 – час виконання 5 пострілів; 23 – Час утримання пістолета в точці прицілювання.
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розвитку вибухової сили ніг для ефективного виконання змагальних вправ
як у плаванні так і бігу.
Окрім цього, встановлено також достовірний рівень від’ємного
взаємозв’язку між стрибком у довжину з місця і пробою Ромберга (r = -0,51 при
p<0,05) та відчуттям часу за 60 с. (r = -0,73 при p<0,01), що вказує на залежність
сили ніг і статичної рівноваги та відчуття часу, а саме, чим сильніші м’язи
нижніх кінцівок у спортсменів-п’ятиборців, тим краща у них рівновага і
відповідно більш точніше вони можуть відтворювати часові межі поєдинку у
фехтуванні.
Загалом, варто підкреслити, що контрольна вправа стрибок у довжину з
місця, має достовірний взаємозв’язок із усіма запропонованими у таблиці
контрольними вправами. Це в свою чергу свідчить про важливість вибухової
сили нижніх кінцівок у змагальній діяльності сучасного п’ятиборства.
Показники координаційних здібностей які ми визначали за допомогою
тестового завдання проби Ромберга мають від’ємні взаємозв’язки із
присіданням за 30 с. (r = -0,80 при p<0,001), кистьовою динамометрією (r = 0,54 при p<0,05) та часом утримання пістолета в точці прицілювання (r = -0,64
при p<0,01). Обернений взаємозв’язок вказує на позитивний перенос
координаційних здібностей на розвиток сили, яка проявляється у присіданні,
динамометрії, стрибках у довжину та підтягуванні, що викликано на нашу
думку за діяння внутрішньо м’язової координації при виконанні силових вправ.
Інформативними є взаємозв’язки між плавальними тестами і пробою
Ромберга, рівень яких коливається в діапазоні (r = 0,57 – 0,71 при p<0,05 –
p<0,01). При цьому варто зауважити, що лише один показник 4 х 50 м. плавання
не має достовірних взаємозв’язків із координаційними здібностями. На нашу
думку такі показники свідчать про важливу роль координації під час плавання
вільним стилем, що забезпечується: виконанням старту, поворотів, і
розслаблення м’язів антагоністів під час подолання дистанції.
Стрілкові тести (5 пострілів на влучність, час виконання 5 влучних
пострілів та час виконання 5 пострілів) також тісно взаємопов’язані із
контрольною вправою проба Ромберга (r = 0,59 – 0,74 при p<0,05 – p<0,001). В
загальному статична рівновага відіграє важливу роль у стрільбі і без належного
її розвитку спортсмени не зможуть вдало виконувати постріли тим паче в
умовах фізичного збудження після бігових відрізків, що і підтверджує рівень
взаємозв’язку між цими показниками.
Позитивний рівень взаємозв’язку із відчуттям часу встановлено також із
контрольними вправами плавання та бігу (r = 0,55 – 0,77 при p<0,05 – p<0,001),
що підтверджує припущення, щодо позитивного впливу і переносу просторовочасових відчуттів у вправи, критерій оцінювання яких відбувається за
допомогою часових показників.
Присідання як показник швидкісно-силової витривалості нижніх кінцівок
необхідної у циклічних видах сучасного п’ятиборства та кистьова динамометрія
як показник максимальної сили кисті робочої руки мають достовірно тісні
показники взаємозв’язків від’ємного значення із контрольними вправами
плавання та бігу (r = -0,54 – -0,92 при p<0,05 – p<0,001). Отримані результати в
черговий раз засвідчують вагомість силової підготовки у досягнення високих
спортивних результатів у циклічних видах сучасного п’ятиборства.
Взаємозв’язок присідання та динамометрії також встановлено і з контрольними
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вправами 5 пострілів на влучність (r = -0,91; -0,71 при p<0,001 – 0,01) та часом
виконання 5 влучних пострілів (r = -0,91; r = -0,67; при p<0,01) відповідно.
Від’ємний рівень взаємозв’язку свідчить про позитивний вплив сили нижніх
кінцівок і робочої руки на ведення стрільби, відповідно чим сильніша рука у
спортсмена якою він веде вогонь по мішень, тим менше спроб і менше часу
потрібно йому затратити для 5 влучних попадань.
Контрольні вправи: плавальний тест 4 х 50 м. через 10, 200 м. плавання, 50
м. плавання, час подолання "стартового" 10 м. відрізка, поворотних 7 м.
дистанції мають достовірно тісні взаємозв’язки між собою (r = 0,62 – 0,94 при
p<0,01 – p<0,001), що є цілком закономірно, оскільки у кожній з цих вправ за
основу взято вид плавання у якому відбувається боротьба між спортсменами в
сучасному п’ятиборстві, кроль на грудях.
Подібні результати взаємозв’язку цих же контрольних вправ які
відображають плавальну підготовку ми можемо спостерігати із вправами які
пов’язані із біговою підготовкою, а саме: 100 м. біг, 1000 м. біг, тест 3 х 1000 м.
біг ч/з 70 с., 3000 м. біг (r = 0,60 – 0,90 при p<0,05 – p<0,001), що доводить
схожість циклічних дисциплін сучасного п’ятиборства між собою, а відповідно і
фізичних якостей які застосовуються у цих дисциплінах.
В свою чергу, рівень взаємозв’язку між показниками контрольних вправ
бігової підготовки коливається в діапазоні (r = 0,67 – 0,95 при p<0,01 – p<0,001),
що є цілком закономірним, оскільки у всіх тестових завданнях за основу взята
одна змагальна вправа, для визначення різних сторін фізичної підготовленості.
У контрольних вправах п’ять пострілів на влучність та час виконання цих
пострілів спостерігаються позитивний рівень взаємозв’язку із вправами
визначення результату в яких залежить від швидкості виконання цих вправ, а
саме: відчуття часу 60 с., плавальний тест 4 х 50 м., 200 м. плавання, 50 м.
плавання, час подолання "стартового" 10 м. відрізка, поворотних 7 м. дистанції,
100 м. біг, 1000 м. біг, тест 3 х 1000 м. біг ч/з 70 с., 3000 м. біг і коливається в
межах (r = 0,51 – 0,85 при p<0,05 – p<0,001). Такий рівень зв’язків між цими
показниками фізичної підготовленості свідчить про негативний вплив
циклічних вправ сучасного п’ятиборства на влучність та швидкість ведення
стрільби, оскільки відштовхуючись від отриманих результатів ми бачимо, що
чим вищий результат спортсмен демонструє у плаванні чи бігу, тим гірше він
виконує стрільбу на вогневих рубежах. Відповідно до цього можна
стверджувати, що при побудові тренувальних програм тренерам із сучасного
п’ятиборства потрібно враховувати негативний вплив плавання та бігу на
стрільбу.
Показник який характеризує координаційні здібності п’ятиборців у
стрільбі кількість влучань у мішень за 70 с. має достовірно тісні взаємозв’язки із
усіма показниками фізичної підготовленості окрім 3000 м. бігу. Позитивний
рівень взаємозв’язку спостерігається із контрольними вправами які спрямовані
на розвиток сили а саме: підтягування, присідання, динамометрія та стрибок у
довжину (r = 0,53 – 0,84 при p<0,05 – p<0,001). Отримані результати вказують на
позитивний вплив силової підготовленості на здатність спортсменів ефективно
виконувати змагальну вправу.
Від’ємні показники взаємозв’язків із кількістю влучань у мішень за 70 с.
встановлені із човниковим бігом 4 х 14 м, пробою Ромберга, відчуттям часу 60
с., тестом 4 х 50 м. через 10 с., 200 м. плавання, 50 м. плавання, час подолання
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"стартового" 10 м. відрізка, поворотних 7 м. дистанції, 100 м. біг, 1000 м. біг,
тест 3 х 1000 м. біг ч/з 70 с., 5 пострілів на влучність, час виконання 5 влучних
пострілів, попадань з 10 – ти пострілів, величина і місце знаходження 5
пострілів у мішені, час виконання 5 пострілів, час утримання пістолета в точці
прицілювання (r = -0,50 – -0,78 при p<0,05 – p<0,001). Обернений взаємозв’язок
цих показників вказує на позитивний вплив усіх сторін підготовленості на
влучність у стрільбі.
За результатами дослідження, нами не встановлено жодного достовірно
вагомого показника взаємозв’язку із контрольною вправою прокручування рук у
плечових суглобах. Саме тому ця вправа була виключена із таблиці результатів.
Висновки: За результатами дослідження встановлено, що показники
фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-п’ятиборців на етапі
спеціалізованої базової підготовки мають достовірно тісні взаємозв’язки.
Найбільшу кількість взаємозв’язків виявлено із показниками сили,
витривалості та координаційних здібностей.
Не виявлено достовірних взаємозв’язків із показниками контрольної
вправи прокручування рук на прояв гнучкості у спортсменів-п’ятиборців.
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АНОТАЦІЇ

ПОКАЗНИКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У СУЧАСНОМУ П’ЯТИБОРСТВІ.
Сергій Стецькович
Львівський державний університет фізичної культури
Визначено, що на
основі взаємозв’язків показників фізичної підготовленості
спортсменів у сучасному п’ятиборстві необхідно вносити зміни у систему підготовки
спортсменів. За результатами дослідження встановлено, що усі фізичні якості спортсменівп’ятиборців, окрім гнучкості тісно взаємопов’язані між собою (r = 0,49 – 0,92).
Ключові слова: сучасне п’ятиборство, фізична підготовленість, взаємозв’язок.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В СОВРЕМЕННОМ ПЯТИБОРЬЕ.
Сергей Стецкович
Львовский государственный университет физической культуры
Определено, что на основе взаимосвязей показателей физической подготовленности
спортсменов в современном пятиборье необходимо вносить изменения в систему подготовки
спортсменов. По результатам исследования установлено, что все физические качества
спортсменов- пятиборцев, кроме гибкости тесно взаимосвязаны между собой ( r = 0,49 - 0,92 ).
Ключевые слова: современное пятиборье, физическая подготовленность, взаимосвязь.
INDICATORS OF QUALIFIED RELATIONSHIP OF PHYSICAL ATHLETES IN THE
MODERN PENTATHLON.
Sergey Stetskovych
Lviv State University of Physical Culture
Determined that based on the relationships of indicators of physical fitness of athletes in the
modern pentathlon is necessary to make changes in the system of training athletes. The study found
that all the physical qualities of athletes p'yatybortsiv except flexibility are closely interrelated (r =
0,49 - 0,92).
Key words: modern pentathlon, physical fitness, relationship

ВДОСКОНАЛЕННЯ АЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ХОКЕЇСТІВ
НА ТРАВІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ «ЕНДОГЕННОГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ»
Алла Сулима, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Хокеїсти на траві під час гри виконують фізичне
навантаження переважно у нахиленому положенні тулуба при відносно
фіксованому положенні плечового поясу (пов’язано з утриманням клюшки), що
обмежує діяльність тих дихальних м’язів, які забезпечують вентиляцію верхньої
та середньої частини легень, а саме – зовнішніх і внутрішніх міжреберних
м’язів, а також допоміжних дихальних м’язів [8]. Вентиляція легень хокеїстів на
траві здійснюється переважно за рахунок активізації черевного типу дихання. З
огляду на вищевикладене в заняттях хокеєм на траві слід застосовувати вправи,
які б сприяли підвищенню функціональних можливостей діафрагми й м’язів
черевного пресу, а також покращенню пропускної спроможності бронхів, що
сприятиме підвищенню не лише функціональної, але й фізичної підготовленості
спортсменів.
Існують відомості, які відображають особливості функціональної
підготовки спортсменів даної спеціалізації [5, 9], але разом з тим відсутня
інформація, що стосується методики вдосконалення функції дихання хокеїстів
на траві з урахуванням специфіки виконання навантажень в умовах нахиленого
тулуба й відносної фіксації плечового поясу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незалежно від спеціалізації з
метою повної реалізації під час тренувань функціональних резервів організму
спортсменів в основній частині заняття під час розминки використовують
різноманітні традиційні та нетрадиційні засоби попередньої стимуляції
працездатності. Зокрема доведено, що використання під час тренувальних
занять регламентованих режимів дихання, підсилює вплив фізичних вправ на
організм, сприяючи формуванню більш досконалих адаптаційних механізмів
спортсменів [4, 11].
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Останнім часом у спортивній практиці широкого розповсюдження набули
тренування, які в комплексі з фізичними навантаженнями передбачають
застосування допоміжних засобів, зокрема перебування в умовах високогір’я та
середньогір’я [1, 2], що передбачають комбінований вплив на організм
спортсменів гіпоксії фізичного навантаження та гірської гіпоксії. Однак такі
тренування супроводжуються неадекватними змінами діяльності серцевосудинної та дихальної систем, а також можуть викликати негативні структурні
зміни тканин деяких органів [4]. З огляду на вищевикладене, а також на технічні
незручності та економічні труднощі застосування таких моделей створення
гіпоксії є обмеженим. Тому останнім часом ряд науковців рекомендують
застосовувати методики дихання через спеціальні пристрої (гіпоксикатори,
гіперкапнікатори), що дозволяють штучно створювати в організмі гіпоксію в
нормобаричних умовах: ТДІ-01, ТДІ-02 (капнікатор «Самоздрав»), «Ендогенік01» та інші [10, 13]. Проаналізувавши науково-методичну літературу з питання
застосування у навчально-тренувальному процесі додаткових методичних
прийомів та спеціальних приладів для штучного створення нормобаричної
гіпоксії, можна зробити висновок, що створення гіпоксичного стану при
застосуванні цих приладів повинне не лише посилювати тренувальний ефект,
але й не супроводжуватись негативним впливом на організм спортсменів. З
огляду на це, ми запропонували в підготовці хокеїстів на траві застосовувати
методику ендогенно-гіпоксичного дихання з використанням апарату «Ендогенік01» [13]. Роботами Ю.М. Фурмана та Н.В. Гаврилової [11], В.Є. Онищук [6]
доведено, що навіть одноразове застосування вищезгаданої методики покращує
проходження повітря через бронхи різного калібру. А при системному
застосуванні покращується не лише пропускна спроможність бронхів, але й
підвищуються функціональні можливості м’язів черевного пресу та діафрагми
[6, 11].
Дихання через апарат типу «Ендогенік-01» викликає в організмі стан
помірної гіпоксії та вираженої гіперкапнії [10, 13]. Відомо, що атмосферне
повітря на рівні моря містить 20,95% кисню, 0,03% вуглекислого газу, 78,08%
азоту та 0,91% інших газів. Після першого видиху в апараті залишається повітря
з вмістом кисню близько 16% та близько 4% вуглекислого газу. Змішуючись з
атмосферним повітрям, під час вдиху вміст кисню в апараті зростає до 18%, а
вміст вуглекислого газу знижується до 3%. Таке співвідношення газів дихальної
суміші утримується протягом усієї процедури дихання через апарат «Ендогенік01».
Позитивний вплив занять за методикою ендогенно-гіпоксичного дихання
зумовлений
збільшенням
кількості
еритроцитів,
насичених
2,3дифосфогліциратом (2,3-ДФГ), який виступає гемоглобіновим модулятором.
З’єднуючись з гемоглобіном, 2,3-ДФГ сприяє підвищенню дисоціації
оксигемоглобіну, зменшуючи можливість виникнення в організмі дефіциту
кисню [3, 10, 13]. Тому, на нашу думку, застосування методики ендогенногіпоксичного дихання в навчально-тренувальному процесі хокеїстів на траві
сприятиме підвищенню функціональних можливостей організму спортсменів.
Мета дослідження – встановити можливості вдосконалення аеробної
продуктивності кваліфікованих хокеїстів на траві віком 18-21 рік шляхом
застосування у тренувальному процесі методики створення в організмі стану
нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії.
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Для досягнення поставленої мети нами вирішувалися наступні завдання:
- вивчити стан питання за темою дослідження;
- дослідити вплив тренувальних занять із застосуванням методики
«ендогенно-гіпоксичного дихання» на аеробну продуктивність організму
кваліфікованих хокеїстів на траві.
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань
нами використовувались наступні методи дослідження:
- педагогічне тестування функціональної підготовленості за показниками
аеробної продуктивності організму хокеїстів на траві;
- методи математичної статистики.
Застосовані методи дослідження дозволили визначити показники, які
характеризують функціональну підготовленість хокеїстів на траві високої
кваліфікації, а саме: фізичну роботоздатність (PWC170); максимальне



споживання кисню ( VO 2max.), яке відображає потужність аеробних процесів
енергозабезпечення та поріг анаеробного обміну (ПАНО), який характеризує
ємність аеробних процесів енергозабезпечення.



Для визначення PWC170, VO 2max. та ПАНО використовували метод
велоергометрії та підрахунку частоти серцевих скорочень за допомогою
монітору серцевого ритму SIGMA SPORT PS 4.
ПАНО визначали наступним способом [12]: досліджуваний виконував
роботу на велоергометрі зі ступінчасто-зростаючою потужністю. Тривалість
роботи на кожному ступені становила 40 с. При цьому частота педалювання
залишалась постійною – 60 об./хв. Починали роботу з потужності 40 Вт,
додаючи на кожному ступені по 10 Вт. На 40-ій секунді визначали частоту
серцевих скорочень за допомогою монітору серцевого ритму. Рівень ПАНО
відображали у Вт, який відповідає потужності роботи, після збільшення якої не
відбувається зростання частоти серцевих скорочень.
У дослідженні брали участь кваліфіковані хокеїсти на траві віком 18-21 рік.
Спортивна кваліфікація спортсменів: кандидати в майстри та майстри спорту.
Спортсменів було розподілено на дві групи: контрольну групу (КГ), яка
нараховувала 12 осіб, та основну групу (ОГ) - 13 осіб. Тренувальні заняття
проводилися п’ять разів на тиждень. Хокеїсти на траві КГ займалися за
звичайною навчально-тренувальною програмою. Спортсмени ОГ, на відміну від
КГ, під час кожного тренувального заняття на початку вступної частини
використовували методику штучного створення в організмі стану гіперкапнії за
допомогою апарату «Ендогенік-01» відповідно до маршрутної карти [13].
Обстеження спортсменів проводилося в чотири етапи: до початку
проведення занять, через 8, 16 ти 24 тижні від початку проведення занять.
Дослідження проводилися в першій половині дня (між 9 та 13 годинами) у
стандартних умовах: приміщення добре провітрювалося, температура повітря
знаходилася в межах +19˚С-+20˚С, а вологість повітря не перевищувала 60%.
Результати дослідження та їх обговорення. Для визначення ефективності
впливу тренувальних занять з використанням апарату «Ендогенік-01» проведено
аналіз показників аеробної продуктивності кваліфікованих хокеїстів на траві
основної та контрольної груп через 8, 16 та 24 тижні (табл. 1). У ході
констатувального експерименту виявили, що вихідні значення даних показників
у спортсменів контрольної та основної груп суттєво не відрізнялись.
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Проведені дослідження засвідчили, що середня величина відносного
показника фізичної роботоздатності (PWC170 відн.) у хокеїстів на траві ОГ
достовірно перевищила попередні дані через 16 тижнів на 13,74% (р<0,005) та
через 24 тижні - на 15,36% (р<0,0,001). У осіб КГ також зафіксовано достовірне
покращення результату даного тесту через 16 (6,36%, р<0,01) та 24 тижні
(9,90%, р<0,001) від початку проведення занять. Однак, порівнюючи середні
дані відносного показника фізичної роботоздатності спортсменів контрольної та
основної групи, можна зробити висновок, що результати осіб ОГ зросли в
більшій мірі, що свідчить про позитивний вплив тренувальних занять з
додатковим використанням методики створення в організмі стану помірної
гіпоксії та вираженої гіперкапнії.
Як видно з таблиці 1 на 16-му та 24-му тижні зросли середні величини
відносного показника максимального споживання кисню відносно вихідних
даних як у представників контрольної (відповідно на 3,01% (р<0,05) та 5,38%
(р<0,001)), так і основної (відповідно на 7,51% (р<0,005) та 8,33% (р<0,001))
груп.
Таблиця 1
Показники аеробної продуктивності хокеїстів на траві віком 18-21 рік
Середня величина, x ± m
Показники
функціо-нальної
підготов-леності
PWC170 , кгм∙хв-1
PWC170, кгм∙хв1
∙кг-1

 O 2max, мл∙хв-1
V
 O 2max , мл∙хвV
1

∙кг-1

ПАНО, Вт
ПАНО, Вт∙кг-1
Маса тіла, кг

ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ

984,98±16,36
996,16±44,99
13,61±0,44
13,53±0,20
2914,46±26,35
2933,48±28,05
40,34±0,63

1058,94±16,26
1046,10±35,06
14,56±0,32
14,07±0,30
3040,20±24,31
3018,37±52,75
41,86±0,63

через 16 тижнів
від початку
тренувань
1128,82±11,67
1072,41±30,12
15,48±0,28****
14,39±0,30***
3159,00±23,01
3069,03±51,19
43,37±0,52****

КГ

40,14±0,29

40,83±0,43

41,34±0,45*

42,30±0,48*****

ОГ
КГ
ОГ
КГ
ОГ
КГ

170,77±2,59
164,17±1,90
2,37±0,06
2,29±0,11
72,46±1,47
73,83±2,66

183,85±2,59
174,17±2,85
2,53±0,06**
2,39±0,10
72,77±1,29
74,5±2,38

199,23±1,73*****
181,67±2,85
2,74±0,05*****
2,48±0,09
72,92±1,12
74,58±2,38

202,31±2,59****
186,67±2,85*
2,77±0,07*****
2,57±0,08*
73,15±1,12
74,08±2,28

до початку тренувань

через 8 тижнів від
початку тренувань

через 24 тижні
від початку
тренувань
1148,30±12,98
1100,45±32,49
15,70±0,18*****
14,87±0,36*****
3192,11±22,07
3110,76±55,23
43,70±0,40*****

Примітки. Вірогідні відмінностей значень відносно вихідних даних: * р<0,05; ** - р<0,02; *** - р<0,01; **** - р<0,005; ***** - р<0,001.
Звертає на себе увагу те, що рівень аеробної продуктивності за критеріями
Я.П.Пярната [7] у хокеїстів на траві КГ протягом 24 тижнів формувального
дослідження не змінився, відповідаючи «нижче посередньому». У спортсменів
ОГ через 16 тижнів рівень аеробної продуктивності з «нижче посереднього»
підвищився до «посереднього», не змінюючись до завершення формувального
дослідження.
Навчально-тренувальні заняття спортсменів ОГ, які застосовували
методику «ендогенно-гіпоксичного» дихання, на відміну від занять, які
проводились зі спортсменами КГ, уже через 8 тижнів від початку проведення
занять сприяли підвищенню відносного показника порогу анаеробного обміну.
Так, через 8 тижнів середня величина відносного показника порівняно з
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вихідними даними зросла на 6,75% (р<0,02), через 16 тижнів на 15,61%
(р<0,001), а через 24 тижні на 16,88% (р<0,001). Щодо абсолютного показника
то його зростання спостерігається через 16 тижнів від початку проведення
формувального дослідження (див. табл. 1). У спортсменів КГ під впливом занять
також зросли абсолютні та відносні показники ПАНО. Однак вірогідне
зростання зафіксовано лише по завершенню дослідження (через 24 тижні) на
13,71% (р<0,05) та 12,23% (р<0,05).
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури з підготовки спортсменів
дає можливість стверджувати, що для підвищення ефективності навчальнотренувального процесу незалежно від спеціалізації в комплексі з фізичними
навантаженнями доцільно застосовувати методику штучного створення в
організмі стану гіперкапнічної гіпоксії.
Комплексне застосування у навчально-тренувальному процесі хокеїстів на
траві фізичних вправ у поєднанні з методикою «ендогенно-гіпоксичного
дихання» за допомогою апарату «Ендогенік-01» сприяє підвищенню
ефективності занять, про що свідчить покращення функціональної
підготовленості спортсменів за показниками потужності та ємності аеробних
процесів енергозабезпечення.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

ЛІТЕРАТУРА
Агаджанян Н.А. Функции организма в условиях гипоксии и гиперкапнии / Н.А.
Агаджанян, А.И. Епифанов. – М.: Медицина, 1986. – 272с.
Булатова М.М. Середнегорье, высокогорье и искуственная гипоксия в системе
підготовки спортсменов / М.М. Булатова, В.Н. Платонов // Спортивна медицина,
2008. - №1. – С.95-119.
Вериго Е.Л. Гіпоксично-ендогенне дихання на апараті «Ендогенік-01» / Е.Л.
Вериго. – Видання друге, доповнене і перероблене. ОАО: «Білоцерківська
друкарня», 2005. – 70с.
Колчинская А.З. Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в
медицине и спорте / А.З. Колчинская, Т.Н. Цыганова, Л.А. Остапенко. – М.:
Медицина, 2003. – 408с.
Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації
[навчальний посібник] / В.М. Костюкевич. – Київ: «Освіта України», 2009. –
279с.
Онищук В.Є. Терміновий вплив ендогенно-гіпоксичного дихання на показники
спірографії у хворих на бронхіальну астму / В.Є. Онищук // Молода спортивна
наука України. – Львів, 2010. – С.145-150.
Пярнат Я.П. Возрастно-половые стандарты (10-50 лет) аэробной способности
человека: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. мед. наук: спец.
03.00.13. – «Физиология человека и животного»/ Я.П. Пярнат. – М., 1983. – 44с.
Сулима А.С. Перспективи застосування методики створення стану
нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії в системній підготовці хокеїстів на траві /
А.С. Сулима // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. праць. –
Випуск 15. – Вінниця, 2013. – С.499-503.
Федотова Е.В. Хоккей на траве: состояние, тенденции развития, перспективы:
Метод. разработка. – М.: ФХТР, 2004. – С. 2-25.
Фролов В.Ф. Эндогенное дыхание – медицина третього тысячелетия / В.Ф.
Фролов. – Новосибирск, 2001. – С.103-125.
Фурман Ю.М. Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13-16
років через застосування в тренувальному процесі нормобаричної гіперкапнічної
гіпоксії / Ю.М. Фурман, Н.В. Гаврилова // Фізична культура, спорт та здоров’я
585

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
12.

13.

нації. Збірник наукових праць. Вінниця, 2012. – С. 381-386.
Фурман Ю.М. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у
фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів: монографія / Ю.М.
Фурман, В.М. Мірошниченко, С.П. Драчук. – К.: НУФВСУ, вид-во «Олімп. л-ра»,
2013. – 184с.
Ходоровський Г.І. Ендогенно-гіпоксичне дихання / Г.І. Ходоровський, І.В.
Коляско, Є.С. Фуркал, Н.І. Коляско, О.В. Кузнецова, О.В. Ясінська. – Чернівці:
теорія і практика, 2006. – 144с.
АНОТАЦІЇ

ВДОСКОНАЛЕННЯ АЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ХОКЕЇСТІВ
НА ТРАВІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ «ЕНДОГЕННОГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ»
Алла Сулима, Юрій Фурман
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
У статті розглянуто вплив ендогенно-гіпоксичного дихання та тренувальних
навантажень на функціональну підготовленість хокеїстів на траві 18-21 року. Встановлено, що
застосування даної методики сприяє покращенню рівня аеробної продуктивності організму
спортсменів.
Ключові слова: функціональна підготовленість, аеробна продуктивність, хокеїсти на
траві, ендогенно-гіпоксичне дихання.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЭРОБНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА
ХОККЕИСТОВ НА ТРАВЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ «ЭНДОГЕННОГИПОКСИЧЕСКОГО» ДЫХАНИЯ
Алла Сулима, Юрий Фурман
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В статье рассмотрено влияние эндогенно-гипоксического дыхания и тренировочных
нагрузок на функциональную подготовленность хоккеистов на траве 18-21 года. Установлено,
что использование данной методики улучшает уровень аэробной продуктивности организма
спортсменов.
Ключевые слова: функциональная подготовленность, аэробная продуктивность,
хоккеисты на траве, эндогенно-гипоксическое дыхание.
IMPROVEMENT OF AEROBIC PRODUCTIVITY OF OEGANISM OF HOKEY
PLAYERS ON A GRASS BY THE METHODIC OF ENDOGENNO-HYPOXIC BREATHING
Alla Sulyma, Yriy Furman
Vinnytsa state pedagogical university named by Mykhailo Kotsubyns’kyu
In the article was considered the influence of endogenno-hypoxic breathing to the functional
preparedness of the hokey players on a grass of 18-21 years. It is set that the using of this methodic
improves the level of aerobic productivity of organism of sportsmen.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ГАНДБОЛІ
Валерія Тищенко
Запорізький національний університет
Постановка проблеми. Узагальнені сучасні дані щодо основ технічних
засобів дають можливість вибору найбільш перспективних напрямків
застосування тренажерів або пристроїв нового покоління у тренувальному
процесі [2,4]. Проблема полягає в тому, що правильне цілеспрямоване
використання тренажерів дає позитивні результати для великих досягнень в
спорті [1]. Можна вважати, що важливим етапом використання технічних
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засобів є правильний підбір тренажерів у проведенні тренувань або тестувань.
Вони необхідні для організації ефективного тренувального процесу, який дає
можливість швидкого та об'єктивного отримання інформації про стан готовності
організму спортсмена [7].
Дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри
спортивних ігор Запорізького національного університету за темою «Теоретикометодичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу в ігрових
видах спорту». Актуальність і безперечна практична значущість послужили
передумовами для проведення цього дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про важливість застосування
технічних засобів навчання в підготовці спортсменів було проведено багато
досліджень [3,6]. У сучасних умовах, коли обсяг тренувальних навантажень
досягає досить великих значень, подальше зростання майстерності спортсменів
залежить від інтенсифікації тренувального процесу. У підвищенні інтенсивності
та продуктивності навчально-тренувального процесу важлива роль належить
вмілому застосуванню тренажерних пристроїв і тренувальних пристосувань.
Так, тренажерні пристрої займають важливе місце в навчанні спортсменів
техніці гри . Одні допомагають опанувати окремими ланками технічного
прийому [3]. Наприклад, так званий «ударний рух» (при кидках або ударах по
воротах, подачі м'яча і т.д.), інші сприяють об'єднанню окремих частин прийому
в цілісний руховий акт. При оптимальному рівні розвитку спеціальних якостей і
вмілому застосуванні навчальних пристроїв, спортсмени опановують більш
раціональною технікою. У разі появи помилок при оволодінні технічними
прийомами навчальні пристрої застосовують для їх усунення (вибірково
впливаючи на окремі частини або в цілому на прийом) [5].
Метою нашого дослідження є аналіз використання технічних засобів для
визначення координаційних здібностей кваліфікованих гандболістів суперліги
України. Для вирішення поставленої мети застосовувалися методи
дослідження: теоретичного аналізу, синтезу та узагальнення науковометодичної, спеціальної літератури; педагогічного спостереження (із
використанням інструментальних методик); педагогічного констатуючого
експерименту; математико-статистичної обробки даних.
В експерименті брали участь 125 гандболістів вищої кваліфікації від КМС
до МСМК України віком від 18 до 34 років.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз загальноприйнятих
методик та специфіки змагальної діяльності в гандболі дозволив нам
запропонувати і впровадити у навчально-тренувальний процес кваліфікованих
команд суперліги України для оцінки спеціальної підготовленості гандболістів
(психомоторних функцій) такі контрольні вправи: світловий тест (СВТ),
світловий гандбольний кидковий тест (СГКТ) і комплексний світловий
гандбольний тест (КСГТ). Вони мають вирішальне значення в більшій кількості
ігрових ситуацій і відображають повною мірою такі техніко-тактичні дії гравців
і команди під час змагань.
Світловий тест (СВТ) дозволив визначити швидкість перемикання уваги і
спеціальну працездатність гандболістів в умовах активного вибору корисної
інформації. Структура виконання вправи полягала в наступному: на центральній
частині 9-метрової лінії розташовувалися 5 стійок зі світлодіодними лампами
(рис. 1).
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Рис. 1: Схема виконання світлового тесту
Відзначимо, що світлодіодні лампи використовувалися як сигнальний
подразник при виконанні вправи. Займання тієї чи іншої лампи відбувалося за
допомогою комп'ютерної програми стандартних випадкових чисел. Відстань
між стійками становила 1 м. Гандболіст починав виконувати вправу зі середини
6-метрової лінії. За сигналом тренера, спортсмен виконував ривок із високого
старту до тієї стійці, над якою займалось світло. Після торкання стійки він
повертався на вихідне місце. Під час виконання вправи вівся підрахунок
кількості торкань стійок протягом 30 с. На виконання вправи, для отримання
кращого показника, кваліфікованим гандболістам надавалося дві спроби.
Ця контрольна вправа відтворює моменти гри, при яких:

гравцям захисту необхідно активними діями реагувати на
переміщення гравців нападу з урахуванням розташування м'яча;

гравцям нападу для реалізації, заздалегідь обумовлених групових і
командних взаємодій, необхідно діяти за поданням умовних сигналів при
розіграші стандартних положень і т.п.
За допомогою виконання світлового гандбольного кидкового тесту (СГКТ)
було забезпечено контроль над показниками технічної підготовленості, що
виявляється в ігрових ситуаціях, пов'язаних з активними атакуючими діями, в
ситуаціях позиційного нападу, при контратаках і при розіграші стандартів.
Виконання цієї контрольної вправи передбачало використання кваліфікованими
гандболістами основних результативно-значущих техніко-тактичних дій у
нападі: переміщення зі зміною напрямку руху, способу переміщення (лицем і
спиною вперед, приставним і схресним кроком), передача м'яча, кидок м'яча у
ворота.
Зміст вправи передбачало почергове регламентоване виконання кидків по
воротах кваліфікованими гандболістами після передачі асистентів. Місце
початку вправи – 12 м від центру лицьової лінії (3 метри від 9-метрової лінії
активного захисту). Спортсменам надавалося дві залікові спроби, з яких за
кількістю результативних кидків зараховувалася найкраща (рис. 2).
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Рис. 2: Схема виконання контрольної вправи «Світловий гандбольний
кидковий тест»: 1 – спортсмен, 2 – асистенти тренера, 3 – ворота, 4 – кидок
м'яча, 5 – переміщення спортсмена, 6 – 6-метрова лінія воротарськой зоны, 7 –
9-метрова лінія, 8 – передача м'яча від асистента спортсмену.
Спортсмен повинен по черзі виконувати кидки з 9-метрової лінії після
переміщення. Відзначимо, що виконання кидків відбувалося в квадрати воріт,
над яким займалося світло. Загальний час виконання вправи становив 30 с і
починав фіксуватися з моменту виконання першого кидка. Протягом цього часу
вівся підрахунок закинутих, виключно у відповідні квадрати, м'ячів.
Комплексний світловий гандбольний тест (КСГТ) (рис. 3) виконувався
спортсменами з високого старту по сигналу тренера. Він включав в себе
виконання основних техніко-тактичних дій у гандболі: переміщення за зміною
напрямку руху, способами переміщення (лицем і спиною вперед), підбору і
ведення м'яча, кидка м'яча у ворота в означений квадрат, над яким займалося
світло. Для забезпечення виконання вправи в середині 6-метрової лінії і 9метрової лінії з двох сторін ігрового майданчика розташовувалися стійки
(всього 4).

Рис. 3: Схема виконання комплексного гандбольного світлового теста: А,
Б – половини майданчика, 1 – 9-метрова лінія (лінія активного захисту), 2 – 6метрова лінія, 3 – ворота, 4 – кидок м’яча, 5 - біг спиною вперед, 6 – біг лицем
вперед, 7 – стойки, 8 – м’яч, 9 – ведення м’яча.
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Виконання вправи починалося з 6-метрової лінії і передбачало триразове
оббігання першої пари стійок на першій половині майданчика (А), прискорення
на другу половину майданчика (Б) та триразове оббігання другої пари стійок.
Після цього підбирався м'яч, розташований біля стійки на 6-метрової лінії
другої половини майданчика (Б), ведення м'яча до 9-метрової лінії першої
половини майданчика (А) і виконувався кидок в стрибку у ворота на цій же
половині майданчика. Відзначимо, що всі оббігання стійок (на половинах
майданчика А і Б) виконувалися обличчям до центральної лінії. Таким чином,
від 6-метрової лінії до 9-метрової лінії спортсмен біг обличчям вперед, від 9метрової лінії до 6-метрової лінії – спиною вперед. Подолання відрізку з однієї
половини майданчика на іншу і ведення м'яча виконувалося обличчям вперед.
Реєстрація часу виконання контрольної вправи відбувалася з моменту початку
руху спортсменом на 6-метрової лінії і до моменту перетину м'ячем лінії воріт.
Педагогічне спостереження займало один мікроцикл (3 дні). Об'єктивність
інформації була забезпечена дотриманням стандартних умов:

педагогічні спостереження проводилося вранці з 9.00 до 12.00;

вправи на визначення виконувалися після стандартної розминки і
підготовки організму кваліфікованих гандболістів;

визначення показників технічної майстерності відбувалося на
окремому тренувальному занятті;

повтори вправ (спроби) виконувалися після відпочинку та
досягнення спортсменами рівня ЧСС менш110 уд/хв.
Висновки.
Вивчення різних видів психомоторних реакцій спортсменів має не тільки
теоретичне, але й насамперед практичне значення в підборі просторово-часових
режимів організації рухів під час навчання техніці нових вправ і виконання
комплексу вправ. У психомоториці спортсменів виділяють не тільки складно
координовані, але і різні види сенсомоторних реакцій частин тіла спортсмена. У
рухової реакції можна виділити дві складові: сенсорну, яка характеризує
сприйняття інформації і моторну, яка безпосередньо відповідає за руховий акт.
Однак в умовах змагальної діяльності гандболісти повинні якісно виявляти
комплекс цих складових.
Таким чином, можна констатувати, що тренувальні засоби задля значної
кількості спеціальних фізичних якостей (швидкісна витривалість, спеціальна
витривалість та ін.) можна використовувати при вдосконаленні інтегральних
показників спеціальної підготовленості кваліфікованих гандболістів. Разом з
тим, необхідно залучати ефективні тренувальні засоби щодо вдосконалення
координаційних здібностей спортсменів. При виконанні КСГТ домінуючими є
орієнтація в просторі, рівновага в поєднанні зі швидкісними якостями
(спритність). Для виконання СВТ і СГКТ такого ж значення набуває латентний
час складної реакції і час одиночного руху. Координаційні здібності і рівень їх
розвитку мають тісний взаємозв'язок із формуванням техніки спортивних вправ.
Враховуючи це, можна припустити, що використання засобів, які спрямовані на
розвиток спеціальних координаційних здібностей, матиме позитивний вплив на
рівень технічної підготовленості спортсменів і, зокрема , на реалізаційну
складову техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболістів.
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АНОТАЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ГАНДБОЛІ
Валерія Тищенко
Запорізький національний університет
З'ясовано необхідність застосування технічних засобів у навчально-тренувальному
процесі у професійному спорті і, особливо, в гандболі. Розглянуто нові інформативні методики
тестування за допомогою світлових тестів. Проаналізовано використання контрольних вправ
для визначення психомоторики кваліфікованих гандболістів суперліги України.
Ключові слова: гандбол, психомоторика, тренування.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ГАНДБОЛЕ
Валерия Тищенко
Запорожский национальный університет
Выяснена необходимость применения технических средств в учебно-тренировочном
процессе в профессиональном спорте и, особенно, в гандболе. Рассмотрены новые
информативные методики тестирования при помощи световых тестов. Проанализировано
использование
контрольных
упражнений
для
определения
психомоторики
квалифицированных гандболистов суперлиги Украины.
Ключевые слова: гандбол, тест, психомоторика, тренировка.
USE OF TECHNICAL MEANS IN HANDBALL
Valery Tishchenko
Zaporizhzhya National University
The necessity to use facilities during workout sessions in professional sports and particularly in
handball has been ascertained. Novel informative testing techniques using flashlight tests have been
discussed. Application of test exercises, aimed at evaluation of psychomotor system by qualified
handball players of the Ukrainian Super League, has been analyzed.
Key words: handball, test, psychomotor system, workout.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТРЕНУВАНЬ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ІЗ
РІЗНОЮ ДОВЖИНОЮ ШАТУНА НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ
ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ-ПЕРЕСЛІДУВАЧІВ У
КОМАНДНИХ ГОНКАХ НА ТРЕКУ
Сергій Чернявський
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Зростання спортивних результатів можуть бути
забезпечені суттєвими змінами функції провідних систем організму спортсмена,
зокрема системою енергозабезпечення м’язової діяльності, яка визначає
функціональну підготовленість спортсмена. Дослідивши увесь спектр режимів
енергозабезпечення м’язової діяльності ми отримуємо інформацію про роль
кожної із систем у забезпеченні зростання спортивного результату, про зв'язок
кожної із систем енергозабезпечення з різними компонентами спеціальної
підготовленості. Розуміння ролі вищезгаданих процесів та особливостей їх
взаємозв'язку
дають
можливість
тренерам,
вченим,
фармакологам
цілеспрямовано впливати на найбільш важливі сторони функціональної
підготовленості для забезпечення зростання спортивних результатів. Ось чому
вивчаючи ефективність тренувань на велосипедах і станках з різною довжиною
шатуна, важливо знати фізіологічні особливості впливу таких тренувань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку
велоспорту результати команд у гонках переслідування на треку, які очолюють
світовий рейтинг, знаходяться у межах 4 хвилин. За класифікацією навантажень
запропоновану А.С. Солодковим, Е.Б Сологубом [6] м’язова робота, яку можна
виконувати з максимальною інтенсивністю протягом 4 хв відповідає роботі
субмаксимальної потужності (від 30-40 с до 3-5 хв). Вони вважають, що при
виконанні роботи субмаксимальної потужності основними у ресинтезі АТФ є
анаеробні процеси енергозабезпечення: алактатні та лактатні. Разом з цим
залишається значна частка аеробних процесів – до 30 %.
Якщо на графік відносного вкладу механізмів енергозабезпечення
запропонований Н.І. Волковим [1] (рис. 1), нанести діапазон тривалості
командної гонки переслідування за результатами спортсменів високої
кваліфікації, стає зрозумілим, що у процесі гонки поетапно включаються усі
режими енергозабезпечення. Тому важливо у процесі підготовки
велосипедистів-переслідувачів на дистанції 4 км приділяти увагу розвитку усіх
режимів енергозабезпечення.
Необхідність підтримувати на високому рівні анаеробні алактатні
можливості для велосипедистів, які спеціалізуються на командних гонках
переслідування, обумовлено потребою у ефективному стартовому розгоні [5].
Збільшення ємності алактатних процесів проявляється у зростанні тривалості
роботи максимальної інтенсивності [5, 6]. Отож спортсмени, які мають перевагу
у рівні розвитку ємності алактатного механізму, після набору максимальної
швидкості зможуть довше її підтримувати. Як видно з рисунку 1, найбільший
період часу гонки переслідування на 4 км переважає анаеробний гліколітичний
механізм енергозабезпечення. Високий рівень потужності та ємності гліколізу
забезпечує здатність підтримувати високу дистанційну швидкість якомога
довший відрізок часу. Високий рівень аеробної продуктивності організму
592

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
забезпечує роль базового фундаменту велосипедистів-переслідувачів у гонках
на треку [3, 5].

Рис. 1. Послідовність та внесок механізмів енергозабезпечення у
велогонщиків-переслідувачів при тривалості гонки близько 4 хв.
Робота виконана за темою 2.2.1 «Управління тренувальними
навантаженнями в умовах інтенсивної змагальної діяльності у річному циклі
підготовки кваліфікованих спортсменів» (номер державної реєстрації
0106U010776).
Мета дослідження. Дослідити зміни функціональної підготовленості
велосипедистів-трековиків, які спеціалізуються на командній гонці
переслідування під впливом тренувань на велосипедах із різною довжиною
шатуна.
Методи та організація дослідження. У дослідженні брали участь члени
юніорської збірної команди України. Досліджуваних розподілили на контрольну
та експериментальну групи. Спортсмени контрольної групи протягом річного
циклу тренувалися та виступали на змаганнях на велосипедах і станках із
шатунами довжиною 170 мм, а спортсмени експериментальної групи – на
велосипедах і станках із шатунами довжиною 172,5-175 мм, які підбиралися у
відповідності до зросту спортсмена. До початку річного циклу підготовки у
досліджуваних визначили потужність і ємність анаеробної алактатної системи
енергозабезпечення за тестами ВАнТ 10 та ВАнТ 10 з повторними
навантаженнями максимальної потужності [7]. Також потужність анаеробної
лактатної системи енергозабезпечення за тестом ВАнТ 30 [7] та ємність
анаеробної лактатної системи енергозабезпечення за 1 хвилинним тестом
максимальної кількості зовнішньої роботи (за методом A. Shögy, G. Cherebetin
[8]). Потужність аеробної системи енергозабезпечення за показником
максимального споживання кисню (метод Б.Л. Карпмана [2]) та ємність
аеробної системи енергозабезпечення за показником порогу анаеробного обміну
(ПАНО) [7]. По завершенню літнього та зимового змагального періоду (першого
і другого макроциклу) були проведені контрольні дослідження, які встановили
динаміку досліджуваних показників.
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Результати досліджень. За результатами констатувального експерименту
було встановлено, що за усіма дослідженими показниками функціональної
підготовленості середньо-групові значення спортсменів контрольної та
експериментальної груп не мають вірогідної відмінності – Р > 0,05. Це
дозволило нам порівняти результати спортсменів контрольної та
експериментальної груп по завершенню річного циклу тренувань на
велосипедах із різною довжиною шатуна.
За результатами формувального експерименту було встановлено, що у
спортсменів контрольної групи, які протягом річного циклу тренувалися та
виступали на змаганнях на велосипедах із шатунами довжиною 170 мм,
потужність анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення мала
тенденцію до зростання за абсолютним показником та вірогідно покращилася за
відносним показником по завершенню другого макроциклу на 3,8 % (t = 2,12; Р
< 0,05) (табл. 1).
У спортсменів експериментальної групи тренування протягом річного
циклу на велосипедах і станках із шатунами довжиною 172,5-175 мм мали
подібний
вплив
на
потужність
анаеробних
алактатних
процесів
енергозабезпечення, як і тренування на велосипедах і станках із шатунами 170
мм у спортсменів контрольної групи – за абсолютним показником тесту ВАнТ
10 виявлено лише тенденцію до зростання, а за відносним показником
встановлено вірогідне зростання на 4,1 % (t = 2,12; Р < 0,05) (див. табл. 1).
Таблиця 1
Вплив тренувальних занять на анаеробні алактатні можливості
велосипедистів-юніорів
Середня величина М ± m
Показники

на початку
підготовчого
періоду

по завершенню літнього
змагального періоду

по завершенню
зимового змагального
періоду

контрольної групи, n = 11
ВАнТ 10 абс.,
кгм∙хв-1
ВАнТ 10 відн.,
кгм∙хв-1∙кг-1
ВАнТ 10 з повт. нав. абс.,
кгм∙(10∙кількість
навантажень)-1
ВАнТ 10 з повт. нав. відн.,
кгм∙(10∙кількість
навантажень)-1∙кг-1

4789,4 ± 79,7

4833,9 ± 53,7

4961,4 ± 37,3

68,2 ± 0,9

69,0 ± 0,6

70,9 ± 0,9*

3872,3 ± 82,8

3999,7 ± 56,8

4032,1 ± 57,9

55,1 ± 1,2

57,1 ± 0,7

57,6 ± 0,8

експериментальної групи, n = 10
ВАнТ 10 абс.,
кгм∙хв-1
ВАнТ 10 відн.,
кгм∙хв-1∙кг-1
ВАнТ 10 з повт. нав. абс.,
кгм∙(10∙кількість
навантажень)-1
ВАнТ 10 з повт. нав. відн.,
кгм∙(10∙кількість
навантажень)-1∙кг-1

4918,0 ± 84,4

5028,5 ± 87,0

5111,9 ± 90,8

69,9 ± 1,0

71,7 ± 1,0

72,9 ± 1,0*

3958,6 ± 64,3

4074,3 ± 71,4

4108,2 ± 66,3

56,1 ± 1,1

58,1 ± 0,9

58,7 ± 0,7

Примітка. Вірогідність відмінності значення показника відносно
вихідного рівня: * – p < 0,05.
594

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
У спортсменів контрольної групи ємність анаеробних алактатних процесів
енергозабезпечення не зазнала вірогідного зростання, разом з цим, виявлена
чітка тенденція до її збільшення як за абсолютним, так і за відносним
показником тесту «ВАнТ 10 з повторними навантаженнями» (див. табл. 1).
На усіх контрольних етапах експерименту ємність анаеробних алактатних
процесів енергозабезпечення спортсменів експериментальної групи також мала
тенденцію до зростання абсолютних та відносних значень (див. табл. 1).
У спортсменів контрольної групи тренування на велосипедах із шатунами
довжиною 170 мм не сприяли вірогідному покращенню потужності анаеробної
лактатної системи енергозабезпечення, але мали чітку тенденцію до збільшення,
про що свідчать середньо-групові абсолютні та відносні значення тесту ВАнТ
30 наведені у таблиці 2.
У спортсменів які тренувалися на велосипедах із шатунами довжиною
172,5-175 мм потужність анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення
протягом річного циклу підготовки не покращилася, хоча, як і у спортсменів які
тренувалися на велосипедах із шатунами довжиною 170 мм, мала чітку
тенденцію до зростання за абсолютними та відносними значеннями тесту ВАнТ
30 (див. табл. 2).
Ємність анаеробних лактатних процесів енергозабезпечення, яку визначали
за максимальною кількістю зовнішньої механічної роботи за 1 хв (МКЗР), у
велосипедистів контрольної групи під впливом тренувань на велосипедах із
шатунами довжиною 170 мм протягом річного циклу вірогідно не зросла. Разом
з цим виявлена тенденція до зростання абсолютних та відносних значень МКЗР
на усіх контрольних етапах експерименту (див. табл. 2).
Таблиця 2
Вплив тренувальних занять на анаеробні лактатні можливості
велосипедистів-юніорів
Середня величина М ± m
на початку
по завершенню
по завершенню літнього
підготовчого
зимового змагального
змагального періоду
періоду
періоду
контрольної групи, n = 11
4936,2 ± 73,5
4995,5 ± 58,8
5027,1 ± 51,8

Показники

ВАнТ 30 абс., кгм∙хв-1
ВАнТ 30 відн., кгм∙хв-1∙кг-1
-1

МКЗР абс., кгм∙хв
МКЗР відн., кгм∙хв-1∙кг-1

70,3 ± 0,8

71,4 ± 0,7

71,8 ± 0,7

3464,8 ± 36,9
3494,2 ± 39,2
49,4 ± 0,4
50,0 ± 0,5
експериментальної групи, n = 10

3532,7 ± 34,0
50,5 ± 0,4

4939,4 ±76,4

4992,9 ± 76,9

5026,6 ± 67,4

70,3 ± 0,9

71,2 ± 0,8

71,6 ± 0,6

МКЗР абс., кгм∙хв-1

3548,2 ± 31,4

3578,0 ± 26,8

3588,5 ± 30,6

МКЗР відн., кгм∙хв-1∙кг-1

50,5 ± 0,5

51,0 ± 0,5

51,2 ± 0,6

ВАнТ 30 абс., кгм∙хв-1
-1

ВАнТ 30 відн., кгм∙хв ∙кг

-1

Примітка: вірогідна відмінність показників відсутня.
У спортсменів, які протягом річного циклу тренувалися на велосипедах і
станках із шатунами довжиною 172,5-175 мм (експериментальної групи)
зростання ємності анаеробних лактатних можливостей організму також
статистично не доведено, але виявлена тенденція до зростання як абсолютних,
так і відносних середньо-групових значень МКЗР (див. табл. 2).
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У спортсменів контрольної групи тренування на велосипедах із шатунами
довжиною 170 мм не сприяли покращенню аеробних можливостей організму.
Як видно з таблиці 3 за показником Vo2 max, який відображає потужність
аеробних процесів енергозабезпечення, було виявлено лише тенденцію до
зростання абсолютних та відносних значень.
Тренування на велосипедах із шатунами довжиною 172,5-175 мм мали
більший вплив на потужність аеробних процесів енергозабезпечення, ніж
тренування на велосипедах із шатунами довжиною 170 мм, оскільки вже після
першого макроциклу у спортсменів експериментальної групи встановлено
зростання на 3,5 % (t = 2,19; Р < 0,05) абсолютного значення Vo2 max. По
завершенню другого макроциклу абсолютне значення Vo2 max зросло на 4,5 % з
вірогідною відмінністю від значення встановленого на початку дослідження на
рівні t = 2,97; Р < 0,01 (див. табл. 3).
Таблиця 3
Вплив тренувальних занять на аеробні можливості велосипедистівюніорів
Показники

Vo2 max абс.,
мл∙хв –1
Vo2 max відн.,
мл∙хв-1∙кг-1
ПАНО, Вт

Середня величина М ± m
по завершенню
по завершенню
на початку
літнього
зимового
підготовчого
змагального
змагального
періоду
періоду
періоду
контрольної групи, n = 11
4437,1 ± 31,6

4563,9 ± 82,9

4591,1 ± 95,9

63,2 ± 0,6

65,2 ± 1,1

65,5 ± 1,4

291,8 ± 5,0
292,7 ± 4,0
експериментальної групи, n = 10

295,5 ± 4,0

Vo2 max абс.,
мл∙хв –1

4414,6 ±54,0

4573,4 ± 48,2*

4623,8 ± 45,4**

Vo2 max відн.,
мл∙хв-1∙кг-1

62,9 ± 1,2

65,3 ± 0,9

65,9 ± 1,0

ПАНО, Вт

292,0 ± 5,4

294,0 ± 4,3

294,0 ± 5,4

Примітка. Вірогідність відмінності значення показника відносно вихідного
рівня: 1. * – Р < 0,05.
2. ** – Р < 0,01.
За відносним показником Vo2 max у спортсменів експериментальної групи
на усіх контрольних етапах дослідження виявлено лише тенденцію до зростання
(див. табл. 3).
Ємність аеробних процесів енергозабезпечення визначена за показником
ПАНО у спортсменів контрольної групи протягом річного циклу мала лише
тенденцію до зростання (див. табл. 3).
Тренування на велосипедах із шатунами довжиною 172,5-175 мм сприяли
незначному зростанню значень ПАНО у спортсменів експериментальної групи
596

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
по завершенню літнього змагального періоду та утриманню на досягнутому
рівні по звершенню зимового змагального періоду (див. табл. 3).
Слід відзначити що по завершенню річного циклу підготовки середньогрупові значення усіх досліджуваних показників спортсменів контрольної групи
не мали статистичної відмінності від значень спортсменів експериментальної
групи (Р > 0,05).
Висновки. Таким чином встановлено, що зростанню потужності
анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення, визначеної за відносним
показником ВАнТ 10, сприяли як тренування на велосипедах із шатунами
довжиною 170 мм (на 3,8 %; Р < 0,05), так і тренування на велосипедах із
довжиною шатуна 172-175 мм (на 4,1 %; Р < 0,05).
Тренування на велосипедах із шатунами довжиною 172,5-175 мм мали
вагоміший вплив на потужність аеробних процесів енергозабезпечення
організму спортсменів, оскільки сприяли вірогідному зростанню (на 4,5 % з
вірогідною відмінністю Р < 0,01) абсолютного показника максимального
споживання кисню, у той час, як у спортсменів які тренувалися на велосипедах
із шатунами довжиною 170 мм, виявлена лише тенденція до зростання цього
показника.
За усіма іншими показниками функціональної підготовленості вірогідного
зростання встановлено не було.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
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АНОТАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТРЕНУВАНЬ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ІЗ РІЗНОЮ
ДОВЖИНОЮ ШАТУНА НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ-ПЕРЕСЛІДУВАЧІВ У КОМАНДНИХ ГОНКАХ НА ТРЕКУ
Сергій Чернявський
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вивчались зміни у функціональній підготовленості велосипедистів, які спеціалізуються
на командних гонках переслідування на 4 км під впливом тренувань на велосипедах із
шатунами різної довжини. Установлені особливості впливу тренувань на функціональну
підготовленість у залежності від довжини шатуна велосипедів.
Ключові слова: тренування, функціональна підготовленість.
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИРОВОК НА ВЕЛОСИПЕДЕ С РАЗНОЙ
ДЛИНА ШАТУНОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ В КОМАНДНЫХ ГОНКА НА ТРЕКЕ
Сергей Чернявский
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Изучались
изменения
функциональной
подготовленности
велосипедистов,
специализирующихся на командных гонках преследования на 4 км под влиянием тренировок
на велосипедах с шатунами разной длинны. Установлены особенности влияния тренировок на
функциональную подготовленность в зависимости от длинны шатуна велосипедов.
Ключевые слова: тренировки, функциональная подготовленность.
FEATURES IMPACT TRAINING ON A BICYCLE WITH DIFFERENT CRANKS IN
LENGTH FUNCTIONAL PREPAREDNESS CYCLISTS TRAILING IN TEAM RACING ON
TRACK
Sergey Cherniavskyi
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
Examining changes in functional training whose cyclists specializing in Team Pursuit at 4 km
under the influence of training on the bike with rods of different lengths. The peculiarities of the
impact of training on functional training depending on the length of the rod bike.
Key words: training, functional training.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ
ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ АРБІТРІВ У
ФУТБОЛІ
Тарас Чопілко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Суддівство в спорті, в цілому, і в футболі, зокрема, є спеціальністю, якій
необхідно навчатися, і, яка, вимагає постійного вдосконалення. Як відзначають
фахівці [10], щоб підготувати арбітра вищої кваліфікації, необхідно мати
розроблену систему педагогічних прийомів.
Проблему підготовки арбітрів у своїх роботах розглядали такі автори:
Будогоський А.Д. [1], Віхров К.Л. [2], Кузнєцов Ю.Ф. [3], Кулалаєв П.М. [4],
Спірін О.М. [6], Турбин Є.А. [7], та ін.. Роботи даних авторів були спрямовані на
підготовку арбітрів початкової кваліфікації або стосувалися аспектів
психологічної та теоретичної підготовки. Фізичну підготовку арбітрів автори
розглядали лише фрагментарно або не розглядали взагалі. Не дивлячись на це,
всі автори відзначали, що це найважливіший компонент в роботі футбольного
арбітра.
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Мяконьков В.Б. [5], у своїх роботах відзначає важливість розвитку рухових
якостей у арбітрів високої кваліфікації, тому що від цього залежить оцінка
ігрових моментів, і як наслідок відсоток помилок в роботі арбітра. Його роботи
спрямовані на розвиток загальної фізичної підготовки арбітрів.
Зв'язок теми з важливими науковими та практичними завданнями.
Дослідження є частиною науково-дослідної роботи, проведеної згідно зі
Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2011-2015 рр. за
темою 2.3 «Науково-методичні засади удосконалення системи підготовки
спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності»
(номер держреєстрації 0111U001722).
Мета роботи – теоретично обґрунтувати технологію побудови
раціонального тренувального процесу кваліфікованих арбітрів у футболі на
основі структури спеціальної фізичної підготовки.
Методи, організація досліджень: вивчення, аналіз та узагальнення
матеріалів науково-методичної літератури, педагогічні спостереження,
статистичний аналіз результатів.
Результати досліджень та їх обговорення. Спортивне тренування це
педагогічний процес, на нього поширюються загальнопедагогічні принципи
фізичного виховання, в тому числі - принципи свідомості і активності,
систематичності, наочності, доступності та індивідуалізації. Разом з тим у сфері
спорту діють і свої закономірності, які зобов'язують в процесі спортивного
тренування відповідно конкретизувати загальні принципи та дотримуватися
ряду спеціальних положень. До числа таких закономірностей відносяться:
спрямованість на максимально можливі досягнення, поглиблена спеціалізація й
раціоналізація. У свою чергу, передбачається спрямованість тренувальних
програм на повну реалізацію індивідуальних спадкових передумов в процесі
раціоналізації тренувального процесу. Тим самим раціоналізація визначає
необхідність глибокої індивідуалізації процесу підготовки спортсменів [9].
Вирішення проблем індивідуалізації повинне припускати, по-перше, облік
не лінійності процесу, в тому числі і при прояві відносин «вплив-ефект» у
структурах річної й багаторічної підготовки, в умовах природного і
стимульованого спортивним тренуванням морфофункціонального розвитку
організму. В даному аспекті спостерігається наступна закономірність: чим вище
тренованість і функціональний стан, тим більшого впливу вимагає організм для
отримання необхідного тренувального ефекту. По-друге, індивідуалізація
тренувального процесу повинна здійснюватися за рахунок використання
феномена «біологічного впізнавання» як відповідності (взаємодії) тренувальних
дій генетичній програмі (сукупність задатків) розвитку організму. В останньому
випадку знімається протиріччя між узагальненими і груповими модельними
характеристиками параметрів навантажень і компонентів спортивної
майстерності, одержуваними переважно на основі середньостатистичної норми і
індивідуальними особливостями організму кваліфікованих спортсменів [8].
Індивідуалізація тренувального процесу футбольного арбітра є одним з
найбільш складних. Це пояснюється безліччю різнопланових завдань, які
доводиться вирішувати на різних етапах підготовки. При індивідуалізації занять
необхідно вміти застосовувати всі сучасні методи підготовки в такому
співвідношенні, які дозволили б максимально використовувати функціональні
можливості арбітрів і рівень уже досягнутої підготовки. Проблеми
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індивідуалізації процесу підготовки полягає ще й у тому, що арбітри дізнаються
про своє призначення на черговий матч лише за один або два тижні до його
початку. Коли спортсмен знає свій графік змагань, легше індивідуалізувати
тренувальний процес з метою досягнення найвищого рівня фізичної та
психологічної підготовки. Арбітри ж повинні підтримувати стан фізичної
готовності впродовж всього сезону, який триває приблизно 9 місяців [9]. Тому,
край необхідно ретельно розробити режим тренувань футбольного арбітра
таким чином, щоб гарантувати:
- необхідний рівень фізичної підготовки, відповідний фізичним і
психологічним вимогам кожного матчу;
- достатню кількість часу для відновлення після матчів і тренувань з
великим навантаженням;
- достатній рівень фізичної підготовки під час змагального періоду, який
дозволить регулювати зменшення тренувального навантаження.
Також, особливістю індивідуалізації тренувального процесу, є підбір
засобів, оскільки людський організм має трьохфазову реакцію на навантаження,
викликане фізичними вправами. Перша фаза характеризується «потрясінням» і
зазвичай посилається на чутливість і втому (як фізичну, так і розумову), яку
відчуває арбітр після виконання фізичних вправ. Ця реакція організму сприяє
зменшенню фізичної працездатності. Друга фаза - це адаптація. Саме протягом
цієї фази організм починає відновлюватися і пристосовуватися до
перевантаження, викликане попередніми тренуваннями. Третя фаза - фаза
«застою». Незважаючи на триваючі заняття, організм більше не має належного
тренувального ефекту. Єдиним способом адаптації, яка має поліпшити фізичну
працездатність в цілому, є зміна тренувальних стимулів. Це може бути досягнуто
за допомогою регулювання специфіки, обсягу та інтенсивності тренування.
Протягом фази «застою» організм уже пристосувався до попереднього рівня
фізичного навантаження, і навчання на цьому етапі більше не приведе до
подальшої адаптації. Правильне планування тренувальних занять дозволить
арбітрам досягнути максимального рівня фізичної підготовленості, а це в свою
чергу, можливо завдяки витраті якомога меншої кількості часу в межах фази
«застою». Оскільки, пропонована методика підготовки арбітрів включає
послідовні тренувальні цикли різного обсягу та інтенсивності, з часто змінними
засобами підготовки, то таким чином, скорочується ризик «застою»,
одноманітності. Щоб саме тренування, його інтенсивність і обсяг мали
потрібний ефект, тренувальний сезон повинен ділитися на декілька періодів,
відповідно до періодів підготовки футбольних команд, кожен з яких вирішує
різні цілі та завдання: підготовчий, змагальний, перехідний.
На першому етапі підготовчого періоду закладається загальна база
функціональної підготовки, де основними є аеробні вправи (кроси, фортлеки,
спортивні ігри, тренажери).
На другому етапі підготовчого періоду заняття повинні носити анаеробний
характер, тобто швидкісно-силовий (старти, ривки, прискорення з різних
положень, різної довжини, стрибкові вправи і т.д.)
На третьому етапі підготовчого періоду основою підготовки є ігрова
практика арбітражу, тестування в умовах учбово-тренувальних зборів.

600

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Разом з аеробною і анаеробною роботою, необхідно приділяти увагу
техніці пересування (біг приставними кроками, спиною вперед, різні розвороти,
зміна напрямку руху).
Найважливішим та найскладнішим у підтриманні належної функціональної
підготовки арбітрів є змагальний період. Для досягнення та підтримання
високих фізичних кондицій арбітру необхідно вміло і чітко будувати тижневі
цикли підготовки залежно від кількості його призначень на матчі.
Висновки. У результаті досліджень теоретично обґрунтовано підвщення
ефективності раціонального навчально-тренувального процесу кваліфікованих
арбітрів у футболі на основі використання і нормування тренувальних
навантажень в залежності від розвитку в арбітрів тих чи інших функціональних
можливостей та фізичних якостей.
Перспективи
подальших
досліджень.
Подальші
дослідження
припускають розробку науково обґрунтованих програм для індивідуальних
занять арбітрів вищої кваліфікації, спрямованих на вдосконалення їх
спеціальних рухових і функціональних можливостей.
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АНОТАЦІЇ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ АРБІТРІВ У ФУТБОЛІ
Тарас Чопілко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
З урахуванням вимог до суддівства на сучасному етапі розвитку футболу, для арбітрів
обов'язкова регулярна цілеспрямована підготовка. Оволодіння вищою майстерністю суддівства
передбачає значні витрати фізичної енергії і пов'язане з чималими труднощами. Хороша
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фізична готовність в умовах значного збільшення кількості єдиноборств, підвищення
інтенсивності гри, безумовно, є найважливішим фактором, що дозволяє арбітру зберігати
необхідний рівень працездатності протягом усього матчу. Ця складна задача може бути
вирішена засобами раціональної побудови тренувального процесу в поєднанні з глибоким
освоєнням методики суддівства і регулярною практичною діяльністю.
Ключові слова: кваліфіковані футбольні арбітри, тренувальний процес, раціональна
побудова тренувального процесу, індивідуалізація тренувального процесу.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АРБИТРОВ В
ФУТБОЛЕ
Тарас Чопилко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
С учетом требований к судейству на современном этапе развития футбола , для арбитров
обязательна регулярная целенаправленная подготовка . Овладение выше мастерством
судейства предполагает значительные затраты физической энергии и сопряжено с немалыми
трудностями. Хорошая физическая готовность в условиях значительного увеличения
количества единоборств , повышение интенсивности игры , безусловно , является важнейшим
фактором, позволяющим арбитру сохранять необходимый уровень работоспособности в
течение всего матча. Эта сложная задача может быть решена средствами рационального
построения тренировочного процесса в сочетании с глубоким освоением методики судейства и
регулярной практической деятельностью .
Ключевые слова: квалифицированные футбольные арбитры , тренировочный процесс ,
рациональное построение тренировочного процесса , индивидуализация тренировочного
процесса .
MAIN BUILDING ASPECTS OF THE TRAINING PROCESS QUALIFIED REFEREE
SOCCER
Taras Chopilko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Given the requirements for officiating at the present stage of development of football referees
for mandatory regular targeted preparation. Mastering the higher the skill of judging involves
considerable physical energy and costs associated with considerable difficulties. Good physical
readiness in terms of a significant increase in the number of arts, increasing the intensity of the game,
of course, is the most important factor that allows the arbitrator to keep the required level of
performance throughout the match. This complex problem can be solved by means of rational
construction of the training process, combined with a thorough knowledge of methods of refereeing
and regular practitioners.
Key words : qualified football referee , training process , rational construction of the training
process , individualization of the training process .

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ШВИДКІСНОМУ БІГУ НА РОЛИКОВИХ
КОВЗАНАХ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В СПОРТІ
Анна Югай
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Техніко-тактична підготовка є основною ланкою постійного удосконалення для
спортсменів будь-якої кваліфікації. У будь-якому виді спорту досягнення
спортивного результату здійснюється шляхом численних прийомів і дій,
об'єднаних в систему, виходячи із специфіки виду спорту. Ця система приймов і
дій розглядається як техніка змагальної діяльності виду спорту [1,4].
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Основними засобами оволодіння і вдосконалення тактичних дій в
циклічних видах спорту є багаторазове виконання спеціально-підготовчих і
змагальних вправ у відповідності з розробленою схемою і при постійному
контролі над ефективністю рухових дій. При цьому враховуються швидкість і
час проходження відрізків і дистанцій; темп рухів, відстань, яку долає в
результаті одного циклу рухів; характер і величина розвиваються зусиль та ін
[3,4].
На сьогоднішній день швидкісний біг на роликових ковзанах стає все
популярнішим, проте в нашій країні до цих пір відсутні фундаментальні роботи
з вивчення техніко-тактичної підготовки в даному виді спорту. Без таких понять
як «ефективна техніка», «тактичне мислення» і багатьох інших, ми будемо
покладатися тільки на власний досвід участі у змаганнях і не зможемо виховати
спортсменів, які складуть гідну конкуренцію лідерам світового рейтингу.
Ми ознайомилися з роботами, пов'язаними з вивченням техніки в
швидкісному бігу на роликових ковзанах (Barry Publow, 1999; Bill Begg, 2008;
Lugea Carlos, 2009; Peter Doucet 2010 та ін.). Завдяки даній літературі склалося
уявлення про структуру технічних дій під час бігу, почерговості їх виконання.
Проте весь матеріал носить описовий характер і нам не вдалося знайти
результати наукових досліджень, що підтверджують дані літературних джерел.
Що стосується тактики у швидкісному бігу на роликових ковзанах,
інформації з її вивчення вдалося знайти вкрай мало. Дана тематика представлена
в тих же літературних джерелах. Був знайдений зв'язок з даними інших видів
спорту (Евпалов В.Ф., 1997; Красников А.А., 2005; Кугаевкий С.А., 2006;
Шупикова Е.Н., 2007; Клочко Л.И., 2010). Автори вивчали тактичні дії в таких
циклічних видах спорту, як: лижні гонки, легка атлетика, ковзанярський спорт,
біатлон, шорт- трек та ін. У процесі вивчення було виявлено, що тактика у
велосипедному спорті, в цілому, має спільні тактичні дії зі швидкісним бігом на
роликових ковзанах (Илларионов Г.Г., 1982; Архипов Е.М., 1990; Полищук Д.А.,
1997).
Не дивлячись на вивчення техніки і тактики як окремих видів підготовки, у
швидкісному бігу на роликових ковзанах необхідно розглядати їх як нерозривні
компоненти [7, 9, 10]. Вивчення їх взаємозв'язків є основним завданням у цьому
дослідженні.
Зв'язок з науковими програмами або практичними завданнями.
Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми 2.12. "Формування
системи багаторічного відбору та орієнтації спортсменів" відповідно до
Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 рр. та
затвердженого тематичного плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України.
Мета - аналіз техніки в швидкісному бігу на роликових ковзанах і
визчення її взаємозв'язків з тактикою бігу.
В роботі були використані такі методи: аналіз і узагальнення наукової,
науково-методичної та спеціальної літератури, опитування,
педагогічні
спостереження за змагальним процесом спортсменів різної кваліфікації, аналіз
змагальної діяльності (відеозаписи, протоколи змагань), методи математичної
статистики.
Організація дослідження. В дослідженні приймали участь 114
спортсменів (25 жінок та 88 чоловіків) різного рівня підготовленості з 24 країн
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світу (України, Росії, Естонії, Німеччини, Італії, Бельгії, Франції, Сполучених
Штатів Америки, Нової Зеландії, Південної Кореї, Швейцарії, Колумбії,
Португалії та ін.).
Умовно, для того, щоб порівняти рівень підготовленості спортсменів, ми
поділили спортсменів на 2 групи – представників країн СНД (перша група) та
інших країн (друга група). На пострадянській території швидкісний біг на
роликових ковзанах тільки набирає оберти розвитку (Україна, Росія, Білорусь,
Латвія, Естонія), тоді як в більшості європейських країн та на американському
континенті має давні традиції [7, 9].
Результати досліджень та їх обговорення. За результатам анкетування,
середній вік опитуваних першої групи на 3 роки старший ніж другої, причому
атлети першої групи мають досвід занять швидкісним бігом на роликових
ковзанах на 6 років менший. Окрім цього, спортсмени другої групи приймають
участь в змаганнях в два рази частіше.
Розглянувши данні, можна зробити висновок, що окрім інших факторів,
країни Європи та Америки мають переваги в досвіді занять швидкісним бігом на
роликових ковзанах, в розвитку виду спорту, а значить і в дослідницькій базі в
цій галузі, не кажучи вже про результати спортсменів на змаганнях.
Техніка подвійного відштовхування, як зрозуміло з назви, включає два
поштовхи замість одного. Останні роки (починаючи з 1993 року) все більше
спортсменів переходять на цю техніку катання замість класичної. Перевага даної
техніки в тому, що в той час коли в класичній техніці відбувається фаза прокату,
в техніці подвійного відштовхування відбувається ще один поштовх.
Колеса, що використовуються в швидкісному бігу на роликових ковзанах,
як правило, круглої або еліптичної форми в профіль, і не мають так званих
«ребер» або «країв». Термінологія переноситься із лез в швидкісному бігу на
роликових ковзанах, які мають ребра. У катанні на роликових ковзанах, будучи
"на внутрішньому ребрі" означає катання з колесами, що направлені всередину
(правий ролик має нахил наліво, і навпаки). Зовнішнє ребро, навпаки,
передбачає, що колеса вертикальні, або навіть мають нахил на зовнішню
сторону по відношенню до центра ребра.
Техніка в швидкісному бігу на роликових ковзанах характеризується
зміною динамічних і безперервних рухів, складною координацією. Її складний і
нестійкий характер, послідовність рухів найкраще описати, розділивши на п'ять
етапів: основне положення тіла; відштовхування; прокат; розслаблення;
перенесення ваги [7]. Кожна з цих фаз демонструє певні необхідні механічні
характеристики, властиві загальній картині рухів.
Класичний метод швидкісного бігу на роликових ковзанах - це цикл
виштовхування внутрішнім ребром ролика та прокату на зовнішньому ребрі.
Цикл починається, коли спортсмен тримає прокат на одній (припустимо, правій)
нозі із зігнутим коліном. Потім він випрямляє коліно, щоб підштовхнути назовні
(вправо) від нього. Коли штовхаюча нога досягає повного випрямлення він стає
на зігнуту в коліні ліву (опорну) ногу і їде на ній, знімаючи праву ногу і заводить
її назад, (фаза відновлення) щоб бути готовим поставити її на землю. У цей час
руки й інша нога (яка в цей момент розслаблена) працюють як противага. Після
відштовхування опорна нога відштовхується в сторону в іншому напрямку і
цикл повторюється. Зверніть увагу, що ліва нога штовхається виключно наліво, і
право нога - вправо. Це результат відштовхування, який починається з
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центрального або невеликого зовнішнього ребра і прокату на внутрішньому
ребрі, в той час, коли стопа спотсмена рухається в сторону від його центра масси
тіла. Зовнішні ребра ролика ніколи не контактують із землею.
Подвійне відштовхування усуває фазу прокату в вищезгаданному циклі,
замінивши його на зовнішній поштовх зовнішнім ребром. Фаза відновлення
відбувається під час прокату іншої ноги на зовнішньому ребрі. В такій позиції
необхідно зробили виштовхування під вагою тіла (правою ногою вліво, і
навпаки), зберігаючи при цьому зовнішнє ребро (надавити на зовнішнє ребро
так, щоб відбулося прискорення вперед). Після цього треба вернутися в
початкову позицію ребро (центральне положення коліс) і продовжити
відштовхування внутрішіми ребрами колес, як це відбувається в класичній
техніці.
За своєю природою техніка подвійного відштовхування менш стабільна,
ніж класична, що робить її тяжкою для вивчення. Якщо спортсмен втрачає
зчеплення з дорогою під час зовнішнього відштовхування, він втрачає одночасно
контроль опорної ноги. Подвійне відщтовхування також дозволяє застосування
сили обох ніг впродовж дуже короткого часу. Атлет робить це шляхом переносу
його ваги від зовнішнього ребра на внутрішнє поступово, а не шляхом
миттєвого переносу всієї його ваги на внутрішнє ребро.
Рухи руками представляють собою махи вперед-назад. Залежно від
інтенсивності роботи спортсмени можуть бігти з однією, двома руками або без
рук (в цей момент тримають руки за спиною).
Наводимо до вашої уваги аналогічні етапи техніки для подвійного
відштовхування: прокат; розслаблення; зовнішнє відштовхування; внутрішнє
відштовхування (рис. 1).
Завдяки цій техніці статичні положення, які могли проявлятися в класичній
техніки переходять в динамічний рух. Структура техніки дозволяє збільшувати
спектр варіабельності і продуктивності для кожного спортсмена.
Також присідання на опорній нозі (зовнішній поштовх) перешкоджає
гальмуванню, яке відбувається при прокаті, більше того, при додаванні зусиль
воно перетворюється на додаткове прискорення. Якщо в класичній техніці
відштовхування відбувається в останній 1/3 прокату, то в подвійному
відштовхування - майже на всьому протязі прокату.

Рис. 1. Етапи техніки подвійного відштовхування (1 - прокат; 2, 3, 4 зовнішнє відштовхування і розслаблення; 5, 6, 7 - внутрішнє відштовхування)
На рисунку 2 продемонстровані траєкторії прокату коліс в класичній
техніці і в техніці подвійного відштовхування.
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У результаті нашого досліду виявиленю, що лише 35,2% представників
першої групи використовують дану техніку, 20,4% не використовують взагалі,
та 44,4% вважають, що намагаються, але їх техника не удосконалена. Щодо
другої групи, то освоїли та користуються подвійним відштовхуванням 51,6%, не
використовують - 11,7%, а вважають не удосконаленою свою техніку 36,7%.
Слід зазначити, в анкетуванні респонденти рівень результатів яких досягає
лідерів світового рівня вказали, що всі вони користуються подвійним
відштовхуванням.

Рис. 2. Траєкторія прокату коліс в класичній техніці (ліворуч) і техніці
подвійного відштовхування (праворуч)
Окрім цього, дана техніка частіше використовується при великих
швидкостях. Найефективніша реалізація її наступає при подоланні коротких
дистанцій, прискорень, атак під час змагань, або коли спортсмен біжить один,
наприклад, відірвавшись від групи. Виявилось, що вищезгадана техніка може не
використовуватися взагалі під час великих скупченнях спортсменів в группі,
наприклад, на марафоні, коли вирішуються тактичні задачі та реалізуються
схеми вичікувальної тактики. Швидкість пересування в цей час не велика і
спортсменам не потрібно прикладати багато зусиль для відштовхування, тим
паче подвійного. В такі моменти атлету потрібно уміти швидко перелаштуватися
від спокійного катання (використання, в цілому, лише внутрішнього
відштовхування), під час вичікування дій суперників, до максимально швидкого
бігу (використання подвійного відштовхування). Такі дії можна спостерігати,
скажімо, щоб наздогнати атаку, або не дати змоги супернику спеціально зробити
розрив в групі учасників змагань. Збільшення темпу бігу також може
насторожити або спровокувати на дії інших атлетів.
Окрім подвійного відштовхування дуже часто використовують такі технічні
елементи як переступання на повороті (лівосторонні та правосторонні) і
фінішний випад.
Лівостороннє переступання використовується усіма спортсменами і по
техніці воно не відрізняється від класичної ковзанярської. Використовується цей
вид техніки, як зрозуміло, під час проходження поворотів на всіх, без винятку,
треках, замкнутих колах та під час марафонів. Повороти в ліву сторону дуже
розповсюджені, і подолання їх не є проблемою для спортсменів, тому, що
техніку повороту вони освоюють паралельно з технікою бігу по прямій. Але, не
всі спортсмени однаково володіють технікою повороту і вліво і вправо, що може
знадобитись при проходженні правосторонніх поворотів на замкнутих колах та
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марафонах. Багато сучасних роллерів в минулому займалися ковзанярським
спортом, або тренувалися, в основному, на треках, і освоєння правостороннього
повороту для них стає актуальним питанням лише в дорослому віці.
З результатами анкетування в першій групі 63% опитуваних
використовують техніку переступання правостороннім поворотом, тоді як не
використовують 37%. В другій групі правосторонній поворот опанували 76,6%, і
23,3% - тільки лівий.
Уміння бігти даною технікою в праву сторону може бути вирішальним при
виконанні тактичних схем під час марафону, бігу перед фінішем і т.д., що,
безумовно, дасть перевагу тому спортсменові, що вправно користується нею.
Багато хто намагається під час проходження правого повороту відштовхуватися
лише лівою ногою, уникаючи переступань, які можуть призвести до падіння. Це
той випадок, коли краще втратити швидкість, і цим самим втратити невеликий
час, чим, можливо, впасти і вийти із боротьби. Коли правосторонніх поворотів
на дистанції багато, при інших рівних умовах, для деяких спортсменів, це
завідомо більша напруга, а можливо і поразка. Роллери, що володіють цією
технікою можуть використовувати її як тактичний прийом по відношенню до
своїх суперників.
Іншим важливим технічним елементом є фінішний випад. При однаковій
швидкості, на фініші перевага буде у того спортсмена, що краще володіє
технікою його виконання. Для цього необхідно мати не лише хорошу
координацію і уміння управляти роликами, але й гарну гнучкість. Перемагає той
спортсмен, що перший перетне фінішну лінію першим колесом, що стоїть на
землі.
Як правило, найчастіше фінішний випад використовується під час змагань
на треку та замкненому колі, особливо на коротких дистанціях та гонках на
очки, де спортсменам доводиться боротися за кожен сантиметр. Знову ж таки,
при рівних умовах, виконання випаду має величезну перевагу, тому не даремно
для його освоєння спортсмени витрачають чимало часу.
Жоден марафон не відбувається без фінішних випадів. Дуже часто в одну
секунду можуть фінішувати до десяти спортсменів, і результат їх визначається
саме по виконанню перетинання. Тобто долаючи дистанцію 42 км 195 м
вирішальним може бути лише один останній крок.
Із наших респондентів 37% першої групи використовують фінішний випад
на марафоні, 63% - ні, тоді як в другій групі використовують лише 23,4%, а не
виконують – 76,6%. Такі дані характеризуються тим, що фініш на марафоні
використовують лише тоді, коли йде мова про призові або рейтингові місця, в
інших випадках він не доцільний.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Під час подвійного відштовхування відбувається одночасно набагато
більше рухів, це підвищує складність їх відтворення. Структура техніки
дозволяє збільшувати спектр варіабельності і продуктивності для кожного
спортсмена.
Окрім подвійного відштовхування дуже важливими є такі технічні
елементи як переступання на повороті (лівосторонні та правосторонні) і
фінішний випад. При інших рівних умовах, спортсмени, які не володіють
даними техніками виконання явно зазнають більшої напруги, а вірогідно і
поразки.
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Якщо спортсмен не володіє вищеописаними техніками, то ставиться під
сумнів доцільність його участі у змаганнях світового рівня, адже це зводить
нанівець усілякі намагання щодо використання будь-яких тактичних прийомів,
які будуть направлені проти спортсменів високого класу.
Ознайомившись із техніко-тактичною підготовкою спортсменів, які
спеціалізуються в швидкісному бігу на роликових ковзанах, в подальшому ми
будемо досліджувати змагальну діяльність та реалізацію техніко-тактичної
підготовленості провідних спортсменів світу в даному виді спорту
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
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АНОТАЦІЇ

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ШВИДКІСНОМУ БІГУ НА РОЛИКОВИХ КОВЗАНАХ, ЯК
КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В СПОРТІ
Анна Югай
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Технічна і тактична підготовка у швидкісному бігу на роликових ковзанах
взаємопов'язані. «Подвійне відштовхування» - основний технічний елемент в даному виді
спорту. Крім володіння цією технікою необхідно вміти здійснювати різноманітні тактичні
прийоми в умовах змагань. Лише при спільному їх освоєнні можна домогтися високих
результатів на змаганнях міжнародного рівня.
Ключові слова: швидкісний біг на роликових ковзанах, техніка, тактика.
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СКОРОСТНОМ БЕГЕ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ,
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СПОРТЕ
Анна Югай
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Техническая и тактическая подготовка в скоростном беге на роликовых коньках
взаимосвязаны. «Двойное отталкивание» - главный технический элемент в данном виде спорта.
Помимо владения этой техникой необходимо уметь осуществлять разнообразные тактические
приемы в соревновательных условиях. Лишь при совместном их освоении можно добиться
высоких результатов на соревнованиях международного уровня.
Ключевые слова: скоростной бег на роликовых коньках, техника, тактика.
TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING ATHLETES WHO SPECIALIZE IN HIGHSPEED RACES ON ROLLER SKATES, A KEY FACTOR EFFECTIVENESS IN SPORT
Anna Yugay
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Technical and tactical training in inline speed skating are interrelated. "Double push" - the main
technical element in this sport. Must be able to exercise a variety of tactics in a competitive
environment in addition to owning this technique. If their joint development can achieve great results
in international competitions only.
Key words: inline speed skating, technique, tactic.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ЮНИХ
ЛЕГКОАТЛЕТІВ 10-12 РОКІВ ДО СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Володимир Яковлів, Олена Яковліва
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Одним із основних завдань груп початкової
підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл є пошук найбільш перспективних
юних спортсменів для подальшого спортивного удосконалення в навчальнотренувальних групах. Тому оцінка рухових здібностей дітей та прогнозування їх
схильності до певної спортивної діяльності є важливою проблемою дитячоюнацького спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як стверджують ряд авторів [1,
2, 3, 4, 5], в даний час в контексті гуманістичної спрямованості освіти
підростаючого покоління не залишилось без змін і взаємовідношення в системі
«дитина-спорт». Якщо раніше мова йшла про відбір в той чи інший вид спорту,
що по суті відображало позицію «дитина для спорту», то в світі гуманістичної
парадигми – «спорт для дитини». Такий підхід буде сприяти як масовому
привабленню дітей (і підлітків) до занять спортом, так дозволить більш якісно
виявляти найбільш здібних дітей з орієнтацією на «великий» спорт (тобто
здійснювати відбір) та прогнозувати схильність дитини до спортивної
діяльності.
Мета роботи. Обґрунтувати ефективність спортивної орієнтації юних
легкоатлетів 10-12 років в групах початкової підготовки дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та оцінити їх схильність до спортивної діяльності.
Організація дослідження. Дослідження проведені в дитячо-юнацьких
спортивних школах міста Вінниці, в яких взяло участь 120 юних легкоатлетів
10-12 років , які були розподілені в чотири експериментальні і одну контрольну
групи.
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Технологія спортивної орієнтації мала різну спрямованість до групи видів
легкої атлетики: бігу на витривалість, спринту, стрибкам, метанням. В
контрольній групі – до однієї групи видів легкої атлетики – спринту.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів
дослідження показав, що послідовна різноспрямована спортивна орієнтація до
груп видів легкої атлетики підвищила ефективність виявлення рухових
здібностей дітей в порівнянні з однією спрямованістю.
У таблиці (1, 2) представлені результати педагогічного експерименту за
показниками, які характеризують рухові здібності юних стрибунів.
Як видно з таблиці 1, у хлопчиків вірогідні розрізнення виявлені за
показниками: стрибок у довжину з місця (p<0,001), потрійний стрибок у
довжину з місця (p<0,001), стрибок вгору поштовхом однієї ноги з чотирьох
кроків розбігу (p<0,01), стрибок вгору з допомогою і без допомоги рук (p<0,01),
стрибок у довжину з восьми кроків розбігу і з повного розбігу (p<0,05), час
відштовхування під час стрибка в довжину з розбігу (p<0,05) і в бігу на 30 м з
ходу (p<0,05).
Не виявлено вірогідних розрізнень тільки в довжині тіла (p>0,05) і вагоростовому індексі (p>0,05).
У дівчаток (таблиця 2) виявлені вірогідні розрізнення за десятьма
показниками із одинадцяти, що характеризують рухові здібності юних
стрибунів. Найбільші розрізнення виявлені в потрійному стрибку з місця
(p<0,01) і стрибку в довжину з восьми кроків розбігу (p<0,01). За іншими
показниками розходження мають 5-процентний рівень значимості.
Не виявлено вірогідних розрізнень у хлопчиків за показниками довжини
тіла (p>0,05) і ваго-ростового індексу (p>0,05), що ми пояснюємо підбором юних
стрибунів в основному за антропометричними даними.
Таблиця 1
Показники, що характеризують рухові здібності юних стрибунів у
контрольній і експериментальній групах (хлопчики 11 років)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показники
Довжина тіла, см
Ваго-ростовий індекс, г/см
Біг на 30 м з ходу, с
Стрибок у довжину з місця, см
Стрибок вгору без допомоги рук,
см
Стрибок вгору з допомогою рук,
см
Потрійний стрибок у довжину з
місця, см
Стрибок вгору з чотирьох кроків
розбігу поштовхом ноги, см
Час відштовхування при стрибку в
довжину з розбігу, мс
Стрибок у довжину з восьми
кроків розбігу, см
Стрибок у довжину з повного
розбігу, см

Контрольна група

Х

Експериментальна
Вірогідність
група
розрізнень

Х

148,6±3,2
270,9±17,4
3,35±0,24
174,8±9,0
29,6±2,5

150,2±4,3
263,1±20,3
4,05±0,30
195,2±5,5
33,0±2,1

>0,05
>0,05
<0,05
<0,001
<0,01

35,8±3,0

41,4±3,8

<0,001

552,9±12,1

578,8±16,0

<0,01

34,0±2,7

39,8±3,8

<0,01

156,2±7,8

147,3±8,5

<0,05

343,8±11,6

359,0±14,4

<0,05

381,8±20,6

409,5±23,7

<0,05
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Примітка: вірогідність розрізнень дана за t-критерієм Стьюдента
Таблиця 2
Показники, що характеризують рухові здібності юних стрибунів у
контрольній і експериментальній групах (дівчатка 11 років)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показники

Контрольна
група

Х
Довжина тіла, см
Ваго-ростовий індекс, г/см
Біг на 30 м з ходу, с
Стрибок у довжину з місця, см
Стрибок вгору без допомоги рук, см
Стрибок вгору з допомогою рук, см
Потрійний стрибок у довжину з
місця, см
Стрибок вгору з чотирьох кроків
розбігу поштовхом ноги, см
Час відштовхування при стрибку в
довжину з розбігу, мс
Стрибок у довжину з восьми кроків
розбігу, см
Стрибок у довжину з повного
розбігу, см

Експериментальна
група

Х

Вірогідність
розрізнень

146,1±3,1
266,3±17,2
4,43±0,35
161,8±11,9
26,5±2,5
31,8±2,8
530,2±11,6

148,0±4,2
256,4±19,1
4,10±0,35
178,5±12,6
30,0±2,0
37,5±3,7
552,4±15,8

>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,01

30,1±2,5

35,2±3,7

<0,05

166,4±7,4

157,3±8,2

<0,05

325,6±11,2

341,0±14,2

<0,01

320,1±13,1

343,1±21,1

<0,05

Примітка: вірогідність розрізнень дана за t-критерієм Стьюдента
Пропонується наступна технологія здійснення спортивної орієнтації юних
легкоатлетів.
Перший етап (вересень-листопад) починається з виявлення спортивних
інтересів школярів (анкетування). Одночасно проводиться обстеження юних
легкоатлетів для виявлення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості
за наступною програмою: антропометричні виміри (довжина тіла, вага,
окружність грудної клітки – пауза), ЖЕЛ, станова сила, сила найсильнішої руки,
біг на 30 м з ходу, стрибок за Абалаковим, біг на 300 м, біг 6 хв з урахуванням
пройденої відстані, нахил уперед.
Другий етап (грудень-лютий-травень) – проводиться безпосередня
орієнтація на заняття в різних основних групах спеціалізацій легкої атлетики за
допомогою тренувальних програм переважної спрямованості до даних груп у
наступній послідовності: біг на витривалість і спортивну ходьбу, спринт і
бар'єрний біг, стрибки, метання. Тривалість кожної тренувальної програми три
тижні (9 занять).
Необхідно застосувати наступну програму тестування: при бігу на
витривалість і спортивній ходьбі – біг на 30 м з ходу, біг на 60 м з високого
старту, біг на 300 м, стрибок вгору за Абалаковим, абсолютна життєва ємність
легень, максимальне споживання кисню, час затримки дихання на вдиху у
спокої; при спортивній орієнтації до спринту і бар'єрного бігу – біг на 30 м з
ходу, біг на 300 м, частота бігових кроків за 1 с, час простої реакції, час опори
при бігу, стрибок вгору за Абалаковим, теппінг-тест; до стрибків – біг на 30 м з
ходу, стрибок у довжину з місця, потрійний стрибок з місця, стрибок вгору за
Абалаковим за допомогою і без допомоги рук, вистрибування вгору поштовхом
однієї ноги з чотирьох кроків розбігу, час відштовхування при стрибку в
довжину з розбігу, стрибок у довжину з невеликого розбігу; до метань –
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абсолютна станова сила, кидок набивного м'яча (1 кг) двома руками через
голову, з колін, метання ядра (350 г) однією рукою з підскоком на місці і з колін,
метання тенісного м'яча (150 г) з місця, потрійний стрибок з місця, біг на 30 м з
ходу.
Пропонується наступна методика визначення адекватності основного виду
легкої атлетики здібностям дітей, що займаються.
Результати кожної дитини оцінюються за 10-бальною шкалою по кожному
тесту. Далі знаходимо суму балів і показник схильності основного виду легкої
атлетики здібностям дітей:

ПС=

сума балів за тестами
кількість тестів

І ≤ К ≤ 10

Показники схильності кожного основного виду порівнюються між собою, і
за найменшим визначається основний вид легкої атлетики, який найбільш
відповідає здібностям дітей. При цьому можливі три результати. Якщо
показники рівні чи мають відхилення від 0,1 до 0,3 умов.од, то юному
легкоатлету рекомендується займатися багатоборством, але надається право
вибору групи спеціалізацій відповідно до його інтересів.
Якщо основний вид легкої атлетики, найбільш адекватний здібностям
дитини, що займається, збігається з його інтересами, то орієнтація здійснюється
без особливого педагогічного втручання.
Найбільш складним і відповідальної є третій випадок, коли інтереси не
збігаються з групою спеціалізації, яка найбільше відповідає здібностям юного
легкоатлета. У даному випадку необхідне здійснення заходів щодо розвитку
інтересу і формуванню мотивів занять до даної групи спеціалізації. Якщо
протягом відведеного часу сформувати інтерес у дітей, що займаються не
вдалося, їх зараховують у групу початкової підготовки третього року навчання в
той вид, до якого в них інтерес є. Однак формування інтересу в цих дітей до
групи спеціалізацій, що відповідає їхнім здібностям продовжується і надалі.
У таблиці 3 представлені показники рухової схильності, для оцінки
здібностей дітей в групах початкової підготовки ДЮСШ до основних груп
спеціалізацій легкої атлетики за рівнями.
Таблиця 3
Показники рухової схильності
Показники рухової схильності,
умов.од.
від 1 до 2,8
від 2,9 до 4,6
від 4,7 до 6,4
від 6,5 до 8,2
від 8,3 до 10,0

Рівні рухової схильності
Високий
Вище за середнє
Середній
Нижче середнього
Низький

У групи початкової підготовки третього року навчання рекомендується
зараховувати тих юних легкоатлетів, які мають високий, вище за середній і
середній рівні рухової схильності до визначеної групи спеціалізацій легкої
атлетики.
Дітям, які мають нижче середнього і низький рівні рухової схильності до
груп спеціалізацій легкої атлетики, рекомендується інший вид спорту.
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Висновки:
1. У результаті проведеного дослідження обґрунтована технологія проведення
спортивної орієнтації юних легкоатлетів 10-12 років в групах початкової підготовки
дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
2. Спортивну орієнтацію до основних груп спеціалізації в легкій атлетиці
необхідно проводити я з урахуванням інтересів дітей, що займаються в дитячоюнацьких спортивних школах у наступній послідовності: біг на витривалість і
спортивну ходьбу, спринт і бар'єрний біг, стрибки, метання.
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АНОТАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ЮНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ 10-12
РОКІВ ДО СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Володимир Яковлів, Олена Яковліва
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Технологія прогнозування схильності юних легкоатлетів 10-12 років в групах початкової
підготовки ДЮСШ.
У статті розкривається технологія прогнозування схильності юних легкоатлетів 10-12
років в групах початкової підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл і показана їх
ефективність.
Ключові слова: прогнозування схильності, технологія, програма тестування, здібності,
рівні.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СКЛОННОСТИ ЮНЫХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 10-12 ЛЕТ К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Владимир Яковлев, Елена Яковлива
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Технология прогнозирования предрасположенности юных легкоатлетов 10-12 лет в
группах начальной подготовки ДЮСШ.
В статье раскрывается технология прогнозирования предрасположенности юных
легкоатлетов 10-12 лет в группах начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ
и показанная их эффективность.
Ключевые слова: прогнозирования предрасположенности, технология, программа
тестирования, способности, уровни.
TECHNOLOGY FORECASTING PROPENSITY YOUNG ATHLETES 10-12 YEARS
TO SPORTS ACTIVITIES
Vladimir Yakovliv, Elena Yakovliva
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
Technology of prognostication of inclination of young athletes is 10-12 years in the groups of
initial preparation of DYUSSH.
In the article technology of prognostication of inclination of young athletes opens up 10-12
years in the groups of initial preparation child-youth sporting schools and their efficiency is rotined.
Key words. prognostication of inclination, technology, testing programme, ability, level.
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Медико-біологічні проблеми фізичного виховання,
фізичної реабілітації та спорту
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ
Лариса Аникеенко
Национальный Технический университет Украины «Киевський
политехнический институт»
Актуальность. Создание теории физической рекреации является
актуальной задачей для теоретиков и практиков физкультурного движения.
Поскольку этот вид физической культуры вобрал в себя самое лучшее и
радостное, что даётся нам в ощущениях от двигательной активности, сравнимой
лишь с нашим детством, когда дети удивляют взрослых своей непомерной
энергией, весельем от души, не замечая усталости.
Как показывает жизнь, с возрастом снижается двигательная активность
молодежи. И к окончанию вуза мы видим еще молодых, но уже обличённых как
излишним весом, так и излишними знаниями студентов. Их уже очень трудно
сдвинуть с насиженного места. Им трудно поменять такой спокойный и
привычный режим жизни на беззаботную шальную школьную двигательную
активность. Быть может виной тому заорганизованные, как правило, уроки
физической культуры в школе, где главенствует слово «обязан» и где серьёзные
учителя за десять лет успели вытравить из учащихся остатки двигательной
радости. Или возможно, пока ещё достаточен запас природного генетического
здоровья и организм, лишённый движения, лишь медленно накапливает протест
против такого статического образа жизни [1.2]
Физическая рекреация — явление, имеющее собственные природу и
специфику, но в то же время как бы вплетенное в более широкую общественную
и физическую практику людей. Ее собственная сложность как явления и
множественность ее связей с другими явлениями определяют и сложный,
многообразный характер ее функций [3.5]
Понятие рекреация предполагает две структурные единицы: физическая
(или двигательная), которая связана с выполнением физических упражнений или
иных двигательных действий и интеллектуальная, предполагающая
определённые умственные развлечения. Анализ определения понятия
физическая рекреация позволил выявить более двадцати целевых установок,
иногда противоречащих друг другу и требующих совершенно различной
организации этого вида двигательной активности. Физическая рекреация
занимает центральное место в структуре физической культуры, поскольку
элементы рекреации используются в спорте, в физическом воспитании и в
физической реабилитации [6.8] Так, например, в спорте физическая рекреация
выполняет две главные функции: восстановления и переключения с одного вида
деятельности на другой. В первом случае используется вариативность
тренировочных
нагрузок,
во
втором
широко
используются
общеподготовительные упражнения и средства из других видов спорта. В
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физическом воспитании особенность физической рекреации связана в первую
очередь с нерегламентированной двигательной деятельностью, как вовнеурочное время, так и непосредственно во время уроков. В физической
реабилитации элементы рекреационной деятельности используются в первую
очередь для снятия психического напряжения.
Цель нашей работы заключается в изучении влияния занятий физической
культурой и спортом как фактора востановления психолгического и физического
здоровья студентов и подготовки их к трудовой деятельности. Актуальность и
безусловно практическое значение послужит предпосылками для проведения
нашего исследования.
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной
цели использовались: теоретический анализ; обобщение научных и специальных
данных, полученных отечественными и зарубежными специалистами, которые
освещают различные методы оздоровления, определяющие эффективность
физической рекреации.
Результаты исследования. Основные функции физической рекреации
заключаются в организации отдыха (активного или за счет смены деятельности),
удовлетворении потребностей в радости, в развлечении (гедонистическая
функция) и развитии личности через приобщение к миру разнообразных
занятий, знаний и впечатлений. В целом ее назначение в обеспечении
оптимального сохранения и совершенствования способности человека к труду и
интересам его гармонического развития.
Биологическая - оказывающая влияние на оптимизацию состояния организма человека. Это неординарное, по-особому действенное средство физического воспитания, позволяющее в максимальной степени выявить функциональные возможности организма и необыкновенно увеличить их, перешагнув за
кажущиеся пределы. Оздоровительные эффекты физических упражнений, игры,
туризма являются своего рода инструментами важнейших преобразований,
которые укрепляют здоровье человека и повышают его жизнеспособность.
Психологическая - осуществляющая мотивацию и появление психических
новообразований, возникающих у человека на основе рекреационной деятельности. Рекреация определяет создание эмоциональной предрасположенности человека к предлагаемым методам воздействия, осуществляя переход общепедагогического процесса благодаря освоению способов от субъектобъектных к субъект-субъектным отношениям и «взаимодействию с самим
собой».
Воспитательная - обеспечивающая широкие возможности нравственного
воспитания. Важной нравственной функцией рекреации является сублимация
потенциальной энергии молодёжи, которая в других неблагоприятных условиях
может вылиться в антиобщественное поведение. В этике и педагогике
общепризнанным положением считается необходимость поиска путей и каналов,
по которым следует направлять «избыточную», бьющую через край энергию
подрастающего поколения. Спортивные формы рекреации в этом отношении
благодаря своей массовости, разнообразию видов и относительной доступности,
представляет из себя одно из самых доступных средств.
Культурно-аксиологическая - способствующая усвоению человеком
культурных ценностей в процессе физической рекреационной деятельности и
обеспечивающая создание новых личностно-общественных ценностей. Она
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проявляется в гармонии физических и духовных качеств человека, граничит с
искусством. Использование физических упражнений, игр. конкурсов, основывается не только па восприятии, но и на активном действии (карнавальное шествие, театрализованное массовое действие, фестивали). Красота человеческого
тела, технически сложные и отточенные Движения, искрометный юмор вызывают праздничное настроение, коллективные эмоции, возникающие в процессе общения, создают атмосферу торжества.
Социализации личности и социальной интеграции людей в общественную жизнь, приобщения к ней и формирования у занимающихся опыта социальных отношений. Специфические отношения (межличностные, межгрупповые, межколлективные), вызываемые социально-культурным действием людей, праздничной ситуацией, так или иначе, включаются в систему социальных
отношений, выходящих за рамки отдыха и организации досуга.
Коммуникативная. Гуманизация общества делает рекреацию фактором
развертывания международных связей, взаимопонимания и культурного сотрудничества народов, упрочения мира на земле. Коммуникативно-регулятивная
деятельность обусловлена социальной природой человека и является важным
условием жизни человека, условием познания, выработки системы ценностей.
Коммуникация в процессе рекреативной деятельности сопровождается разным
соотношением невербальных и вербальных компонентов общения. В частности
невербальное общение: экспрессия лица, жесты, позы несут определенную
информацию, усиливая или ослабляя значение слов.
Экономическая - как организуется физическая рекреация, какие средства
используются и кто ее организует (кадры). Рекреация имеет большое экономическое значение, выражающееся в том, что средства, вложенные в ее развитие, окупаются, прежде всего, в повышении уровня здоровья населения, повышении общей работоспособности, продлении жизни человека.
Целевая установка. Руководствуясь концептуальной моделью одного из
основоположников современной теории физической культуры профессора В. М.
Выдрина, рассматривавшего этот феномен с позиций теории деятельности и
потребности, в каждом из видов можно выделить чёткую целевую установку.
Если искусственно сузить изучаемый аспект только до задач двигательной
активности: то, например, для физического воспитания цель будет заключаться в
развитии физических качеств и формировании умений и навыков; в спорте - в
достижении максимального результата; в физической реабилитации - в восстановлении утраченных функций.
В.М. Виноградов определяет в качестве отличительной целевой установки
физической рекреации - получение удовольствия от двигательной активности.
Мы полагаем, что основная цель рекреационно-развлекательных занятий:
психофизиологическая и физическая регенерация, формирование определенных
общественно полезных качеств, ценный и в личностном и в общественном
отношении результат.
В других видах физической культуры от занятий физическими упражнениями можно получать удовольствие. Но сам результат и сами спортсмены
оцениваются совершенно по иным категориальным критериям. Можно получать
удовольствие и от занятий физическим воспитанием, но основная цель заключается в сдаче определённых нормативов и в этом отношении школьное
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физическое воспитание напоминает неудачную модель начальных занятий
спортом, где также существуют определённые разряды и нормативы. Не лишены
чувства удовольствия и занятия в целях физической реабилитации, однако в
этом случае наблюдается довольно жёсткая регламентация, которая предопределяется соответствующими задачами и состоянием здоровья.
Средства физической рекреации. Основной вопрос заключается в
следующем: все ли физические упражнения можно использовать в
рекреационных целях. Как правило, к средствам физической рекреации в
основном относили лишь использование элементов подвижных и спортивных
игр, а также гимнастических и легкоатлетических упражнений. В настоящее
время спектр средств настолько расширился, что включает даже рекомендации
но упражнениям с тяжестями. Воспользуемся классификацией физических
упражнений, практикуемой в теории спорта, в которой к основным средствам
относятся
обще-подготовительные,
специально-подготовительные
и
соревновательные упражнения, но и специфические средства физической
рекреации - абсолютно всевозможные виды двигательной активности, в том
числе экстремальные виды спорта.
Формы занятий. В этом отношении физическая рекреация предстаёт белой вороной. Если в физическом воспитании основной формой является урок, а
в спорте, да пожалуй, и в физической реабилитации - тренировка, т.е. регламентированные формы, то отличительной особенностью изучаемого вида двигательной активности будет являться отсутствие строгой регламентации ее форм.
Это можно выразить в девизе: «Хочу - занимаюсь, хочу - не занимаюсь». Претензии на обязательность занятий не является характеристикой физической
рекреации. Это будет нечто другое. Но как же быть в этом случае, когда объективные закономерности гласят о том, что лишь под влиянием систематических
занятий происходит положительные изменения наших функциональных способностей? А вот здесь-то как раз и вступают в силу теории деятельности и потребностей, когда в процессе деятельности возникают новые потребности (теория возвышающихся потребностей) и когда у занимающихся формируется
осознанная потребность в двигательной активности. Подчеркнём, на основе получения удовольствие от этих занятий.
Характеристика нагрузок. Минимум, оптимум или максимум нагрузок?
Не оговаривая отдельные случаи занятий, связанные с неподготовленностью
человека, субмаксимальные и максимальные нагрузки, равно как и сверхмаксимальные и средние, являются типичными для физической рекреации. С
учетом неподготовленности, нагрузки могут быть максимальными (ведь как
болели мышцы после таких забав!), хотя по существующим спортивным критериям они вряд ли дотягивают даже до среднего уровня. В этом контексте возникает уже другая проблема, связанная с регистрацией параметров
используемых нагрузок в физической рекреации. Те компоненты, которые
практикуются в других видах физической культуры, не отражают в полной мере
специфические особенности рекреации. В частности, все увлечения
экстремальными видами спорта (дайвинг, виндсерфинг, спуск на доске со
склонов гор и пр.) имеют характер, как правило, сверхмаксимальных нагрузок,
требующих от человека проявления всех психических и физических
возможностей.
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Выводы и перспективы дальнейших исследований
Рассмотрены основные понятия дисциплины, роль и значение рекреации в
формировании физической культуры личности, а также педагогические условия
организации этого направления физической культуры. Главное внимание
уделено раскрытию содержания основных форм физической рекреации,
организации и методики проведения мероприятий. Именно на их основе и
должен разрабатываться комплекс психолого – педагогических решений,
практических действий, алгоритм и педагогические основы, обеспечивающие
эффективность данного процесса.
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АНОТАЦІЇ

ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ
ПСИХІЧНОГО І ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ
Лариса Анікеєнко
Національний Технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Стаття є спробою теоретичного аналізу формування фізичної рекреації як фактора
зміцнення та відновлення психічного та фізичного здоров’я студентів. Дана загальна
характеристика фізичної рекреації як учбової дисципліни. Акцентовано увагу на особливостях
проведення занять, які відіграють значну роль у формуванні позитивного ставлення студентів
до занять фізичною культурою.
Ключові слова: фізична реабілітація, фізична культура, фізична підготовленість, рухова
активність, здоров’я, життєдіяльність людини.
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Лариса Аникеенко
Национальный Технический университет Украины «Киевський политехнический
институт»
Статья является попыткой теоретического анализа формирования физической рекреации
как фактора укрепления и восстановления психического и физического здоровья студентов.
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Даётся общая характеристика физической рекреации как учебной дисциплины. Акцентируется
внимание на особенностях проведения занятий, которые играют значительную роль в
формировании позитивного отношения студентов к занятиям физической культурой.
Ключевые слова: физическая реабилитация, физическая культура, физическая
подготовленность, двигательная активность, здоровье, жизнедеятельность человека.
PHYSICAL RECREATION AS A FACTOR STRENGTHEN AND RESTORE MENTAL
AND PHYSICAL HEALTH OF STUDENTS
Larissa Anikeenko
National Technical University of Ukraine "of Kyiv Polytechnic Institute"
Article is an attempt to form a theoretical analysis of physical recreation as a factor in
strengthening and restoring mental and physical health of students. The general characteristics of
physical recreation as an academic discipline are given. It is focused on the features of classes, which
play a significant role in shaping positive attitudes of students to physical training .
Key words: physical rehabilitation, physical culture, physical fitness, physical activity, health,
human activity.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З КОЛОСТОМОЮ
Ольга Бас
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Проблема реабілітації онкологічних хворих
зберігає свою актуальність в Україні. Це пов'язано з невпинним зростанням,
значною вартістю лікування, високою питомою вагою інвалідизації пацієнтів.
Зростання колоректальної патології запального та онкологічного
походження супроводжується постійним збільшенням ускладнених форм, які
завершуються формуванням постійної або тимчасової стоми, що призводить до
інвалідизації та супроводжується погіршенням якості життя [7].
За проведеними в 2012 році оцінками Міжнародного агентства з
дослідження раку (International Agency for Research on Cancer — IACR) відділу
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) згідно з даними статистичних і
епідеміологічних досліджень, захворюваність на колоректальний рак (КРР)
неухильно підвищується. У розвинених країнах рак товстої і прямої кишки —
другий за поширеністю вид раку і друга провідна причина смерті. Суттєвий ріст
ризику захворюваності на КРР відзначається після 50 років і подвоюється в
кожну подальшу декаду життя. Основний контингент - особи працездатного
віку, переважно від 40 до 60 років. Рак товстої кишки частіше діагностують у
жінок, а рак прямої кишки — у чоловіків. Ризик розвитку КРР в європейській
популяції протягом усього життя у чоловіків становить 6,0 %, у жінок — 5,8 %
[5].
Частота виконання оперативних втручань на товстій кишці, які
завершуються формуванням колостоми досягає 60 % від усіх пацієнтів.
Радикальне лікування можливе майже в 90 % випадків. Стійке виліковування
підвищилося з 10 до 50 %, а 5-річна виживаність після радикального лікування
становить, за даними різних авторів, від 30 до 90 % [1].
Мета роботи: вивчити на основі літературних джерел функціональні
розлади, які виникають в організмі людини при оперативних втручаннях з
приводу колоректальної онкопатології та проаналізувати особливості
використання реабілітації при таких станах.
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукових
літературних джерел.
Основні результати. Термін «стома» (ostomy - грец.) означає хірургічно
утворений отвір, що з'єднує просвіт внутрішнього органу з поверхнею тіла. На
сьогоднішній день відомо більше трьохсот методів формування стом. Наявність
такої великої кількості способів колостомії, постійне впровадження нових
технологій, лікарських засобів і способів операцій теоретично дозволяє сьогодні
досягти реальних успіхів у поліпшенні віддалених і функціональних результатів,
однак практика показує іншу картину - більшості онкологічних хворих в Україні
довічно встановлена група інвалідності, а самі оперативні втручання
супроводжуються значним показником ранніх та пізніх параколостомічних
ускладнень (ПКСУ), які суттєво ускладнюють та погіршують якість життя
стомованих пацієнтів [3, 4].
Незважаючи на запропоновану велику кількість методик формування
колостом, показники ПКСУ залишаються високими [3].
Правильно сформована стома повинна виконувати свої функції, не
посилюючи, а полегшуючи стан хворого. Однак здається проста на перший
погляд операція - накладення кишкової стоми, може супроводжуватися різними
технічними помилками, що призводить до широкого спектру ускладнень - від
мінімальних до важких, іноді із загрозою життю пацієнта. Ускладнення, які
пов’язані зі стомою зазвичай прийнято класифікувати, як ранні та пізні,
пов'язані або не пов’язані з методикою накладання стоми, а також на
ускладнення, що вимагають хірургічної корекції, і ті , які можуть бути куповані
методами консервативної терапії [6, 8].
Розвиток ускладнень не тільки впливає на безпосередній результат
хірургічних втручань, а й значно погіршує віддалені результати лікування.
Ускладнення колостоми є однією з основних причин виражених функціональних
порушень діяльності кишківника, вони ускладнюють медичну, фізичну,
психологічну та соціальну реабілітацію колостомованих [3].
За даними літературних джерел параколостомічні ускладнення виникають у
25,5–90,1 % пацієнтів. При проведенні операцій часто виникають ускладнення
раннього післяопераційного періоду. Так, дефекти та порушення цілісності швів
стоми становлять 6-25 %, кровотечі та нагноєння післяопераційної рани - 26-60
% (Васютков В. Я., Панков С. М., Блохин В. Н., 2000; Rullier E., Le Toux N.,
Laurent C.,et al., 2001). До ранніх колостомічних ускладнень також відносять
набряки колостоми, які спостерігається практично в усіх хворих та самостійно
регресують за 3–4 доби, параколостомічні дерматити — у 2,5–6,8 %,
параколостомічні абсцеси та флегмони – в 1,4–6,3 %, ретракції і некрози
колостоми — у 0,75–6,6 %, параколостомічні нориці — до 4,5 % та інші [2].
За даними низки авторів частота ускладнень в параколостомічній зоні
становить 28-30 % в ранньому післяопераційному періоді і прогресивно
збільшується в пізньому післяопераційному періоді до 90,7 %, в разі відсутності
профілактики виникнення чи прогресування ранніх параколостомічних
ускладнень [6].
Одним з найбільш частих пізніх ускладнень після операції з формування
стоми є параколостомічна грижа (5,8-50,8 % випадків), яка іноді
супроводжується постійним болем. Найчастіше вона зустрічається у людей з
колостомою, приблизно у 30 % з числа прооперованих. Симптоматика грижі
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варіюється від відчуття легкого фізичного дискомфорту через біль при
розтягуванні тканин до порушення прохідності стоми через здавлювання, що
може призвести до серйозних, а часом і до загрозливих життю, ускладнень. У
важких випадках випинання або видима пухлина, яку важко приховати під
одягом, може заподіювати стомованим страждання, не кажучи вже про
естетичну сторону справи [2].
Такі пізні ускладнення, як рубцеве звуження (стеноз або стриктура
колостоми) та параколостомічні свищі або абсцеси пов'язані з інфікуванням
параколостомічного простору, і, як наслідок подальшим розростанням сполучної
тканини і формуванням колоїдних рубців.
Випадання кишки та рефракція стоми зустрічається при трьох типах стом:
колостома, ілеостома і уростома. Випадання кишки пов'язане з залишенням в
черевній порожнині великої престомальної частини товстої кишки. Кишка
зазвичай дуже рухлива і може "вивертатися навиворіт" через отвір колостоми в
наслідок підвищеного внутрішньочеревного тиску, частого метеоризму
кишківника, вживання грубої їжі, що підсилює перистальтику або ж надто
раннього чи постійного носіння калоприймачів. Однією з причин також може
бути носіння бандажів з еластичними тканинами, що сильно стискають черевну
порожнину, не правильне вдягання або часові режими носіння цих бандажів.
Наявність чи прогресування ПКСУ означає, що звільнивши пацієнта від
основного страждання виникають нові умови життя, адаптацію до яких кожен
проходить індивідуально, причому шлях цей може бути важким і тривалим.
Повернути людини до звичайного способу життя або наблизити його до цього
стану, нарешті, допомогти йому знайти інше гідне місце в суспільстві - все це
завдання психологічної, соціальної та фізичної реабілітації.
Зменшення частоти виникнення, запобігання розвитку чи прогресування
ПКСУ можливо лише при дотриманні стандартизованих принципів
доопераційного, інтраопераційного, раннього післяопераційного та після
стаціонарного ведення пацієнтів з врахуванням особливостей та етапів
реабілітації [1].
Таким пацієнтам важливо повірити у свої сили та можливості. Важливо
правильно пояснити та навчити пацієнта керувати своїм здоров’ям, вміти
поводитись зі стомою, знати анатомічні особливості свого організму, вміти
розпізнавати предвісники випорожнення чи метеоризму для того щоб адекватно
на них зреагувати не створивши тим самим ні собі психологічного дискомфорту
ні спровокувати негативне відношення від оточуючого середовища
(співробітників, сусідів у громадському транспорті, родичів тощо).
Ефективна реабілітація забезпечує успіх соціалізації пацієнтів, що
особливо актуально для стомованих хворих, які є однією з найбільш
дезадаптованих груп інвалідів. Відсутність єдиного підходу до реабілітації
стомованих хворих призводить до високого рівня виходу на інвалідність та
значних економічних проблем пов’язаних з соціальними виплатами,
забезпеченням реабілітаційними засобами та інше [1, 9].
Правильно спланований реабілітаційний процес сприяє повернення до
попереднього виду діяльності пацієнта, або ж його видозміни залежно від
загального стану здоров’я та умов праці, які були на попередньому робочому
місці [7].
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Робота з такою нозологічною групою повинна здійснюватись
мультидисциплінарною командою з обов’язковим дотриманням основних
принципів лікування та реабілітації. Основними принципами реабілітації
онкологічних хворих, є рання діагностика і максимально ранній початок,
безперервність та паралельність лікувальних та реабілітаційних втручань,
комплексність та індивідуальність підходу, використання різноманітних засобів
фізичної реабілітації, для відновлення або ж компенсації функції оперованого
органу і т.д. [1, 10].
Колостомія, зігравши свою основну роль, часто стає причиною зниження
якості життя хворого, його інвалідності, вимагає застосування спеціальних
засобів і пристосувань по догляду за колостомою (калоприймачі) та відповідно
матеріальних витрат для їх придбання. Головними негативними явищами, які
спостерігалися у стомованих хворих, є обмеженість фізичних та життєвих
запитів, емоційного та рольового функціонування і психологічні розлади, що
порушує звичний спосіб життя [7].
Аналізуючи дані соціологічного опитування виявлено, що пацієнти зі
стомою часто зазнають обмежень у самообслуговуванні та переміщенні (73,4 %).
Це, безумовно, пов'язано з наявністю стоми, догляд за якою відноситься до
самообслуговування. Дослідження здатності до самостійного пересування, куди
включені самостійне та безперешкодне переміщення в просторі, виконання
побутової, суспільної, професійної діяльності в ході опитування показало, що
практично 68,1 % респондентів відчуває труднощів у сфері переміщень, які
пов’язані з наявністю стоми, кало- та сечоприймачів, наявність яких обмежує їх
у здатності переміщатися на далекі відстані, тривалі у часі, без можливості
дотримуватись повноцінної гігієни [7, 9].
Потрібно пам'ятати, що життя зі стомою - це не хвороба. Але оперований в
перший рік після операції, повинен навчитися жити зі стомою, пристосуватися
до неї. І це не тільки проблема догляду за стомою, але і психологічна і фізична
адаптація.
Реабілітацію
стомованих
пацієнтів
слід
починати
вже
на
передопераційному етапі. Це не тільки дозволяє зменшити число небажаних
наслідків операцій, а й забезпечує успішність всіх наступних реабілітаційних
заходів [7].
Формування реабілітаційних програм повинно починатись з визначення
індивідуальних цілей і завдань реабілітації, вони залежатимуть від конкретного
етапу та періоду реабілітації, а також від ступеня реабілітаційної зрілості
пацієнта.
У реабілітації стомованих людей в першу чергу необхідно звертати увагу
на те щоб надати пацієнтам найбільш повну інформацію про захворювання,
можливі ускладнення та уявлення про зміни, які можуть наступити в організмі
внаслідок перенесеної операції.
Важливо навчити способам психологічного і фізіологічного самоконтролю
(дієта, розподіл фізичних навантажень, аутотренінг), правилам гігієни і техніці
догляду за стомою, основам здорового способу життя. Важливо щоб пацієнти
розуміли анатомічні особливості випорожнення, вміли адекватно реагувати на
фізичні чи функціональні порушення по мірі їх виникнення, повинні знати як
можна дозувати чи розподіляти фізичну працю. Пацієнти повинні самостійно
вдягати, замінювати чи знімати кало приймачі.
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Необхідно навчити пацієнта керувати своїм фізичним станом,
адаптовуватись до нового стану організму. Пацієнт повинен знати покази та
протипокази до різного роду та видів діяльності. Так, пацієнти зі стомою мають
застереження до фізичної праці важкої та середньої тяжкості, вимушених
положень тіла, до значного нервово-емоційного перенапруження тощо.
При реабілітаційному плануванні необхідно враховувати способи адаптації
організму, до яких відносяться дотримання дієти, режиму праці та відпочинку.
Пацієнт зі стомою повинен володіти знаннями про засоби гігієнічного догляду,
про реабілітаційно-ортопедичні пристосування, які можуть полегшити цей
догляд. Це дозволить контролювати функцію кишківника, допоможе адаптувати
пацієнта до нового стану організму, дасть відчуття надійності і захищеності. Без
вирішення фізіологічних проблем ні про яку психологічну і, тим більше,
соціальну адаптацію не може бути й мови [1, 7].
Суттєве значення у процесі реабілітації пацієнтів зі стомою відводиться
ролі сімейної підтримки. При проведенні реабілітаційних заходів необхідно
розглядати пацієнта і його сім'ю як єдине ціле. Багато дослідників відзначають
існування кореляції між рівнем стресу у пацієнта і у його найближчих родичів.
Потрібно пам'ятати, що сім'я не здатна надати необхідну підтримку пацієнтові,
якщо сама перебуває в стані кризи. Потрібно підготувати пацієнта і його сім'ю
до самостійного вирішення проблем, які виникають. Родичі переживають стрес
разом з пацієнтом і також потребують допомоги. У таких ситуаціях доцільно
залучати до реабілітаційної програми представників громадських організації, які
працюють з такими категоріями пацієнтів [7, 9].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, обмеження
життєдіяльності, що виникають у зв'язку із наслідками операції, зменшуються в
ході реалізації комплексної багаторівневої реабілітаційної допомоги.
Реабілітація пацієнтів зі стомою - це тривалий багаторівневий процес, до
реалізації якого повинна бути залучена мультидисциплінарна команда фахівців
(лікарі, реабілітологи, психологи, соціальні працівники, представники
громадських організацій та інші). Кінцевою метою реабілітаційної програми
повинно бути відновлення працездатності стомованих пацієнтів до рівня, що
передував операції, за винятком важкої фізичної праці.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З КОЛОСТОМОЮ
Ольга Бас
Львівський державний університет фізичної культури
Зростання колоректальної патології супроводжується постійним збільшенням кількості
пацієнтів з колостомою. В статті проаналізовано оперативні втручання при колоректальних
патологіях, ускладнення, які виникають при проведенні колостомії. Доведено, що реабілітація
є невід’ємною складовою мультидисциплінарного впливу на пацієнта з колостомою для
повернення до активної життєвої позиції та покращення загальної якості життя.
Ключові слова: колостома, параколостомічні ускладнення, реабілітація, якість життя.
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С КОЛОСТОМЫ
Ольга Бас
Львовский государственный университет физической культуры
Рост колоректальной патологии сопровождается постоянным увеличением количества
пациентов с колостомой. В статье проанализированы оперативные вмешательства при
колоректальных патологиях, осложнения, возникающие при проведении колостомии.
Доказано, что реабилитация является неотъемлемой составляющей мультидисциплинарного
воздействия на пациента с колостомой для возвращения к активной жизненной позиции и
улучшения общего качества жизни.
Ключевые слова: колостома, параколостомични осложнения, реабилитация, качество
жизни.
FEATURES REHABILITATION OF PATIENTS WITH COLOSTOMY
Olga Bass
Lviv State University of Physical Culture
Growth of colorectal pathology accompanied by a constant increase in the number of patients
with colostomy. This paper analyzes the surgery in colorectal pathology, complications arising during
colostomy. We prove that rehabilitation is an integral part of multidisciplinary impact on a patient
with colostomy to return to active life position and improving the overall quality of life.
Key words. colostomy, parakolostomy complications, rehabilitation, quality of life.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ
АРТРОСКОПІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ
ЗВ’ЯЗКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА НА ПІЗНЬОМУ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Олена Баяндіна1, Лілія Катюкова1, Мирослав Стрельник1, Андрій Русанов1,
Олексій Ніканоров2
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» 1
Національний університет фізичного виховання і спорту України2
Постановка проблеми. Пошкодження колінного суглоба трапляється у
людей найбільш працездатного і активного віку 15-50 років, при цьому чоловіки
травмуються в середньому в 2 рази частіше ніж жінки [1,5,8,9]. Активні заняття
спортом підвищують ризик травмування колінного суглоба до 78% [3], при
цьому пошкодження капсульно-зв'язкового апарату становить до 30-50%
випадків усіх травм колінного суглоба [2,7,8]. За даними В.Ф. Башкірова [1], з
усіх
різновидів
патології колінного суглоба, провідною нозологічною
одиницею є ушкодження менісків і передньої хрестоподібної зв’язки (ПХЗ), що
становить 21,4% від усіх травм колінного суглоба.
Наслідки таких травм призводять до погіршення якості життя і стають
суттєвою соціальною проблемою [3,4,6 та інші].
В останні роки артроскопія колінного суглоба займає провідне місце. За
даними Французької Артроскопічної Спільноти (Societe Francaise d'Arthroscopie,
SFA) у 1994 р. реконструкцію ПХЗ виконували артроскопічним способом тільки
у 68% випадків, а вже у 2000 році цей показник досяг 100%.
Разом з тим методика фізичної реабілітації тематичних пацієнтів хоча і є
нагальною проблемою залишається недостатньо розробленою і вкрай
суперечливою [2,4,7]. Пошук ефективних засобів та методів відновлення рухової
та пропріоцептивної функції ушкодженого колінного суглоба, зменшення
післяопераційних ускладнень, підвищення функціональних можливостей нейром'язового апарата ушкодженої нижньої кінцівки, профілактика рецидивів травм
у пацієнтів з пошкодженням зв'язкового апарата колінного суглоба після
артроскопічної реконструкції ПХЗ продовжує залишатися актуальною
проблемою фізичної реабілітації.
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Робота виконана згідно
плану науково-дослідної роботи кафедри фізичної реабілітації Національного
університету фізичного виховання і спорту України і «Зведеного плану НДР у
сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.» За темою 4.4.
«Удосконалення організаційних і методичних основ програмування процесу
фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних системах
організму людини» (№ державної реєстрації: 0111U001737).
Мета дослідження – визначити ефективність застосування розробленої
програми фізичної реабілітації пацієнтів після реконструкції передньої
хрестоподібної зв’язки у пізньому післяопераційному періоді.
Методи та організація дослідження. Проведено обстеження 30 пацієнтів
(n = 30), серед яких: 21 чоловік та 9 жінок, з пошкодженням ПХЗ колінного
суглоба, після артроскопічної реконструкції, які проходили
комплекс
відновлювальних процедур протягом 4 тижнів на базі відділення реабілітації ДУ
«Інститут травматології та ортопедії НАМНУ». Середній вік чоловіків склав 32
роки (від 18 до 46 років), жінок – 38 років (від 21до 51 років). Пацієнти були
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розподілені по 15 чоловік на основну і контрольну групи.
Відновлення рухової функції колінного суглоба, рівень больового синдрому
і якості життя пацієнтів визначали за допомогою анкетування. Пацієнтам до та
після відновного лікування проводили: ортопедичний огляд, антропометрію,
гоніометрію, динамометрію згиначів та розгиначів колінного суглоба (КС), тести
ходи, ультразвукову діагностику ушкодженого суглоба.
В даній роботі представлено програму пізнього післяопераційного періоду
(3-6 тиждень). В цьому періоді рухова активність відповідає щадно-тренуючому
руховому режиму.
Програма відновного лікування базувалась на заходах з врахуванням
репаративних процесів тканин для обох груп. На цьому етапі пацієнту необхідно
користуватись милицями та шиною з боковими шарнірами з фіксованим кутом
згинання від 0° до 90°. Кут згинання в колінному суглобі до 60° під час занять,
0° у спокої. Хворим рекомендували ходити до появи болю чи дискомфорту в
суглобі. Осьове навантаження на кінцівку становило 25-50% від ваги тіла.
На відміну від контрольної групи хворим основної групи розподіл
навантаження проводили в залежності від типу фіксації (Bone-Tendor-Boneтрансплантат із власної зв'язки надколінка, Hs-трансплантат із сухожилків м'язів
групи Semi).
Лікувальну гімнастику (ЛГ) проводили 2 рази на день по 35-40 хв. – в
основній та 15-20 хв. – в контрольній групах.
У співвідношенні виду вправ ЛГ в основній групі перевагу надавали
ізометричним (25%), динамічним (30%) та вправам, що покращують
координацію рухів (25%). При наявності контрактур у колінному суглобі перед
виконанням вище перерахованих вправ обов'язково проводились стрейчингові
вправи (20%). В контрольній групі ЛГ за видом вправ: ізометричні (20%),
динамічні (25%), для покращення координації (15%), стрейчингові (10%), інші
(30%).
Відновлення рухів у колінному суглобі починали відразу після проведення
фізіотерапевтичних процедур чи масажу. Вправи для покращення
пропріорецепції застосовувались, починаючи з 4 тижня. Також рекомендувалися
заняття на велотренажері без додаткового навантаження, 10-15 хвилин, 3-5 разів
на день.
Результати дослідження та їх обговорення. Перед початком проведення
реабілітаційних заходів больовий синдром за візуально-аналоговою шкалою
(ВАШ) зафіксовано у 100% випадків в обох групах дослідження.
Аналіз результатів показав, що рівень больового відчуття у травмованих
пацієнтів в основній групі до проведення відновного лікування склав 6 ± 0,11
балів, а в контрольній групі 5 ± 0,11 балів при максимальному – 10 балів і був
суттєвим складником дискомфорту та зниженню якості їх життя. Після
проведеного комплексу реабілітаційних заходів в основній групі різниця склала
Δ = 5 балів, в контрольній групі Δ = 3 бали.
Різниця у часі проходження дистанції 50 метрів пацієнтами на початку та
наприкінці періоду склала: у основній групі – Δ = 18,17 сек, та була вищою ніж у
пацієнтів контрольної (Δ = 15,03) групи (Рис. 1).
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Рис. 1. Час проходження дистанції 50 метрів (сек)
Проведений аналіз показників динамометрії розгиначів стегна та гомілки
показав, що у пацієнтів основної групи різниця між здоровою та оперованою
кінцівками у стегні до застосування засобів відновлення склала Δ = 12 кг, після
проведення реабілітації зменшилася та склала Δ = 7 кг, в гомілці відповідно: Δ =
6 кг та Δ = 4 кг. В контрольній групі різниця між здоровою та оперованою
кінцівками до проведення реабілітації становила: у стегні Δ = 14 кг, після
реабілітації Δ = 12 кг, в гомілці відповідно: Δ = 9 кг та Δ = 7 кг (Рис.2).

Рис. 2. Динамометрія мязів-розгиначів стегна і гомілки у хворих до та
після застосування програми фізичної реабілітації (кг)
Показник амплітуди згинання у колінному суглобі в основній групі
покращився на Δ = 50°, що становило відповідно: 60° – до початку застосування
засобів відновлення та 115° – наприкінці. Різниця у показнику амплітуди
розгинання склала Δ = 20° (до реабілітації 25°, після реабілітації 5°). У
контрольній групі показник згинання покращився на Δ = 40° (до реабілітації 70°,
після реабілітації 110°), різниця у амплітуді розгинання склала Δ = 10° (до
лікування 25°, після лікування 15°), (Рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка показників об'єму рухів у колінному суглобі у пацієнтів
основної і контрольної групи до та після застосування програми фізичної
реабілітації (град.)
Після проведення програми реабілітації отримані результати під час
опитування в групах пацієнтів показали достовірне поліпшення показників у
пацієнтів основної групи. Вказані зміни статистично вагомі (р ≤ 0,01).
Застосована програма відновного лікування дозволила підвищити
показники доступного обсягу рухів в колінному суглобі в обох групах
дослідження. Однак в основній групі пацієнтів, що займалися за розробленою
програмою зміни були більш виражені і наприкінці 4-го тижня після операції
статистично вагомо не відрізнялися від норми. При цьому, якщо на початковому
етапі реабілітації даний показник склав 13,5% від норми, то в кінці періоду
лікування він підвищився до 76,7% від норми. В контрольній групі вказаний
показник підвищився з 18,62 ± 0,32° (що становило 13,5% від норми) до 78,23 ±
0,43° при повторному обстеженні (що становило 62,1% від норми). Вказані
зміни статистично вагомі (р ≤ 0,01).
Відповідно з отриманими показниками доступного об’єму рухів в
колінному суглобі за даними гоніометрії, а також інших методів дослідження
рухової функції травмованої нижньої кінцівки, можна стверджувати, що
переважне застосування запропонованої нами програми відновного лікування
для вказаного контингенту є ефективним засобом відновлення функціонування
колінного суглоба після оперативного втручання.
Висновки
Таким чином, під впливом компонентів розробленої програми фізичної
реабілітації у пацієнтів основної групи спостерігалось достовірне поліпшення
показників рухової функції та якості життя, а саме: зниження рівня больового
синдрому в порівнянні з контрольною групою, підвищення показника
доступного об’єму рухів в колінному суглобі за результатами гоніометрії,
покращення функції ходьби, що говорить про перевагу запропонованої нами
програми відновного лікування для даного контингенту на етапі їх реабілітації.
Перспективи
подальших
досліджень.
Подальші
дослідження
передбачається провести в напрямку розробки комплексної програми фізичної
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реабілітації пацієнтів з пошкодженням передньої хрестоподібної зв'язки
колінного суглоба на віддалених періодах відновлення.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ
АРТРОСКОПІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ
КОЛІННОГО СУГЛОБА НА ПІЗНЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Олена Баяндіна1, Лілія Катюкова1, Мирослав Стрельник1, Андрій Русанов1, Олексій
Ніканоров2
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» 1
Національний університет фізичного виховання і спорту України2
У роботі описано методику відновного лікування пацієнтів після артроскопічної
реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки в пізньому післяопераційному періоді (3-6
тиждень). Обстежено 30 пацієнтів (21 чоловік, 9 жінок). Всі пацієнти були розподілені на 2
групи – основну і контрольну. У дослідженні застосовувалися такі методи: гониометрия,
динамометрія, визначення рівня больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою, тести
ходьби, ультразвукове дослідження колінного суглоба. Програма реабілітації основної групи
від контрольної відрізнялася тривалістю заняття, кількістю занять на день, співвідношенням
різних видів вправ. Встановлено, що розроблена методика відновлення дозволяє підвищити
рухові показники травмованої кінцівки, що підвищує ефективність фізичної реабілітації.
Ключові слова: колінний суглоб, артроскопія, передня схрещена зв’язка, реабілітація.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ
СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА НА ПОЗДНЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ
Елена Баяндина1, Лилия Катюкова1, Мирослав Стрельник1, Андрей Русанов1, Алексей
Никаноров2
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМНУ» 1
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины2
В работе описано методику восстановительного лечения пациентов после
артроскопической
реконструкции
передней
крестообразной
связки
в
позднем
послеоперационном периоде (3-6 неделя). Обследованы 30 пациентов (21 мужчина, 9 женщин).
Все пациенты были разделены на 2 группы – основную и контрольную. В исследовании
применялись следующие методы: гониометрия, динамометрия, определение уровня болевого
синдрома по визуально-аналоговой шкале, тесты ходьбы, ультразвуковое исследование
коленного сустава. Программа реабилитации основной группы от контрольной отличалась
продолжительностью занятия, количеством занятий в день, соотношением различных видов
упражнений. Установлено, что разработанная методика восстановления позволяет повысить
двигательные показатели травмированной конечности, что повышает эффективность
физической реабилитации.
Ключевые слова: коленный сустав, артроскопия, передняя крестообразная связка,
реабилитация.
PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER ARTHROSCOPIC
RECONSTRUCTION OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT KNEE JOINT ON THE
LATE POSTOPERATIVE PERIOD
Elena Bayandina1, Lily Katyukova1, Miroslav Strelnyk1, Andrew Rusanov1, Alex Nikanorov2
«Institute of Traumatology and Orthopedics NAMS" 1
National University of Physical Education and Sport Ukraine2
The article describes the method of rehabilitation of patients after knee arthroscopy after ACL
injury elimination from 3 - 6 weeks. In total, 30 patients (21 men, 9 women). The study involved:
anthropometry, goniometry, dynamometry, the level of pain on the VAS, walk tests, ultrasound of the
knee. The program of rehabilitation of basic group from control differed duration of employment,
amount of employments in a day, by correlation of different types of exercises. It is set that the
developed method of renewal allows to promote the motive indexes of trauma extremity, that
promotes efficiency of physical rehabilitation.
Key words: knee-joint, arthroscopy, ACL, rehabilitation.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ПРИ
СКОЛІОЗІ
Софія-Євгенія Боднарчук, Ольга Бас
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Порушення постави є найбільш поширеною
патологією опорно-рухового апарату в учнів шкільного віку, а сколіоз займає
одне з перших місць порівняно з іншими деформаціями скелету. За даними
різних авторів, при масових профілактичних оглядах у школах педіатри і
ортопеди виявляють викривлення хребта у від 15 % до 60 % обстежених
українських школярів [2, 6, 8].
Стан опорно-рухового апарату впливає на здоров’я. Особливо це важливо
для організму учнів молодшого шкільного віку [2, 6, 8]. Навчання у школі різко
змінює характер діяльності, збільшується час на навчання (учень приречений до
тривалого сидіння за столом у результаті хребет піддається значним статичним
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навантаженням) відповідно зменшується обсяг рухової активності, що сприяє
погіршенню здоров’я.
Саме тому проблема сколіозу у школярів актуальна і потребує нових
підходів у використанні засобів фізичної реабілітації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості фізичної реабілітації
учнів із порушеннями постави та сколіозу висвітлено у багатьох працях [2, 6, 8].
Проблемою порушення постави займаються науковці різних спеціальностей:
біомеханіки, фізіологи, реабілітологи, медики, тому що це один з важливих
показників стану здоров’я людини [2, 6, 9].
Багато фахівців вказують на тісний зв’язок між станом опорно-рухового
апарату та здоров’ям людини. Дослідники вважають, що відсутність відхилень у
стані опорно-рухового апарату є обов’язковою умовою нормального
функціонування органів і систем, розвитку організму в цілому, підвищення
працездатності школярів і зміцнення їхнього здоров’я [2, 6].
У спеціальній науковій літературі, яка стосується проблеми виникнення та
корекції сколіозу, розроблено достатньо методик визначення видів порушення
постави та їх діагностики [2, 6].
Узагальнення досвіду України та Європи свідчить, що достатньо
збільшувати рухову активність та забезпечити дитині можливість реалізувати
генетично закладений в ній руховий потенціал. Розробка ефективно діючої і
послідовно структурованої системи комплексного впливу на школярів із
сколіозом, буде сприяти зупиненню прогресування та створенню умов для
можливої корекції деформації хребта [2, 6].
Водночас, незважаючи на такий широкий спектр наукових досліджень,
присвячених профілактиці та корекції сколіозу у школярів, проблема не стає
менш актуальною з точки зору рішення питання здоров’я учнів молодшого
шкільного віку.
Мета дослідження: вивчити і узагальнити сучасний стан проблеми
профілактики та корекції сколіозу засобами фізичної реабілітації.
Завдання дослідження:
1. Розглянути причини виникнення дефектів постави та дати
характеристику сколіозу.
2. Визначити методи реєстрації сколіозу в учнів молодшого шкільного
віку.
3. Охарактеризувати засоби фізичної реабілітації при сколіозі.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури.
Результати дослідження та їхнє обговорення. Протягом усього періоду
росту дитини може розвиватися деформація хребта і ступінь викривлення
збільшується дуже швидко. Постава нестійка в період прискореного росту тіла
дитини, який припадає на молодший шкільний вік. У 6–8 років починається
бурхливе збільшення довжини тіла – на 6–8 і навіть 10 см за рік. Це так званий
період першого витягування (перший «стрибок» швидкості росту). Процес
окостеніння ще не закінчено, кістки скелета легко піддаються деформації [7].
Ціла низка дослідників відмічають, що період інтенсивного росту
організму – особливо вразливий і сприятливий для виникнення та
прогресування деформацій опорно-рухового апарату [2, 6, 7].
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М’язово-зв’язковий апарат розвинений ще недостатньо, дітям потрібне
велике напруження м’язів, щоб утримувати хребет у вертикальному положенні.
Кістки і м’язи збільшуються у довжину, а рефлекси статики ще не
пристосувалися до цих змін [7].
Деформація постави приводить до збільшення патології не тільки опорнорухового апарату, але і основних органів і систем (серцево-судинної, травної,
дихальної та ін.). Порушується взаєморазташування внутрішніх органів і
організм стає уразливим до різних захворювань. Погіршується нормальний
кровообіг, що негативно впливає на функції дихання та процеси обміну
речовин. Це призводить до швидкої втоми, зниження працездатності, зайвого
напруження серцевого м’язу та інших органів [2, 6].
Аналіз спеціальної літератури показав, що основними причинами
виникнення сколіозу, за оцінкою науковців є: відсутність навичок правильного
положення тіла стоячи і сидячи, асиметричний розподіл ваги тіла та зовнішніх
обтяжень, гіподинамія, недостатній фізичний розвиток, неінформованість дітей
та їх батьків щодо профілактики постави, незбалансоване харчування,
інформаційні перевантаження. Слід зауважити, що любе викривлення хребта,
незалежно від причини його виникнення має схильність до прогресування і
може призвести до багаточисельних ускладнень [2, 6].
Сколіоз – важке прогресуюче захворювання хребта, яке характеризується
його боковими викривленнями у фронтальній площині і скручуванням хребців
навколо вертикальної осі. Внаслідок цього може розвиватися реберне
вип’ячування, а потім – реберний горб. Розрізняють «простий» сколіоз, який
характеризується вигином хребта в одну сторону і «складний» – вигином в
обидві сторони. Сколіоз супроводжується різними порушеннями розташування і
функціонування внутрішніх органів, насамперед серцево-судинної і дихальної
систем, тому його прийнято розглядати не просто як викривлення хребта, а як
сколіотичну хворобу [2, 6].
Розрізняють від трьох до п’яти ступенів сколіозу за важкістю клінічної
картини. В основі такого розподілу лежать розходження за формою дуги, за
кутом відхилення первинної дуги від вертикальної лінії, по ступені виразності
торсійних змін і по стійкості наявних деформацій [2, 6].
Перша ступінь характеризується незначною асиметрією лопаток,
неоднакова висота плечей, сутулість, опущення голови, кут відхилення хребта
складає 6-10°. Нефіксований сколіоз.
Друга ступінь характеризується наявністю торсії, косим тазом, асиметрією
контурів шиї та трикутників талії, кут відхилення основної дуги сколіотичного
викривлення – до 25°. Деформація хребта здобуває більше стійкий характер.
Третя ступінь – за формою хребет має не менше двох дуг. Кут відхилення
основної дуги становить від 25° до 40°. Торсійні зміни різко виражені,
проявляються значною деформацією грудної клітини й наявністю реберного
горба, м’язових контрактур. Всі зміни хребта й грудної клітини носять стійкий
характер.
Четверта ступінь – являє собою важке спотворювання тулуба, чітко
виражені передній та задній реберні горби, спостерігається деформація таза й
грудної клітки. Кут відхилення хребта від вертикальної осі більше 40°. Різко
виражені клінічні прояви порушення функції органів грудної клітки й нервової
системи [2, 6].
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Першою складовою частиною профілактичного лікування сколіозу є його
раннє виявлення і прогнозування перебігу, друга частина складає спеціалізовану
допомогу на всіх етапах еволюції сколіозу до закінчення росту скелета.
Більшість інформативних методик, які дозволяють оцінити патологічний стан
хребта (комп’ютерна топографія, рентгенографія) не завжди доступні і можуть
бути
шкідливими.
Тому,
пропонується
візуальний
(описовий),
інструментальний (вимір лінійних та кутових характеристик за допомогою
антропометра, гоніометра) методи оцінки, які більш доступні і менш шкідливі
[1, 5].
Візуальний метод. Огляд проводиться при хорошому освітленні, різному
вихідному положенні, достатньому оголенні тіла дитини, босоніж. Оглядати
дитину повільно і в певній послідовності. При огляді зі сторони спини
визначають: симетричність шийно-плечових ліній та їх кутів (при сколіозі
асиметричні); розміщення плечей (при сколіозі одне плече нижче за друге);
трикутники талії (при сколіозі асиметричні); розміщення нижніх кутів лопатки
(при нормальній поставі симетричне).
Інструментальний метод. При огляді зі сторони спини визначають: висоту
розміщення акроміальних і тазогребневих крапок; відстань від остистого
відростку сьомого шийного хребця до медіального кута лівої та правої лопаток;
розмір трикутних проміжків між внутрішньою поверхнею руки та тулубом [1,
5].
При виявленні сколіозу бажано не відкладаючи приступити до його
комплексного, систематичного, послідовного лікування. Важливим є
правильний підбір фізичних вправ згідно ступенів порушень, їх дозування,
врахування і виправлення помилок при виконанні; регулярні заняття плаванням;
використання рухливих і спортивних ігор; застосування спеціальних
загартовуючих заходів; активний відпочинок, мануальна терапія; масаж;
перебування на свіжому повітрі [2, 3, 6].
На думку відомих вчених, авторитетних ортопедів, інструкторів ЛФК й
вчителів фізичної культури та узагальнюючи досвід з фізичної реабілітації, як в
Україні так і багатьох країнах світу, слід зазначити, що для дітей з початковими
стадіями сколіозу майже ніяких обмежень у заняттях фізичними вправами,
іграми, танцями бути не повинно. Сколіоз найчастіше розвивається або
провокується на окремих його стадіях не за причини занять доступними видами
спорту, а в більшій мірі нехтуючи такими заняттями [2, 3, 9]. Діти молодшого
шкільного віку дуже швидко адаптуються до фізичних навантажень і позитивні
результати на фоні росту дитини з’являються набагато швидше.
Основними засобами фізичної реабілітації при сколіозі є фізичні вправи,
які стабілізуюче впливають на хребет: нормалізують трофічні процеси,
зміцнюють м’язи тулуба, створюючи природній м’язовий корсет, сприяють
збільшенню рухливості хребта, здійснюють цілеспрямовану корекцію наявного
порушення, виховують правильну робочу позу, закріплюють навичку
правильної постави, покращують психоемоційний стан. Фізичні вправи показані
на всіх етапах розвитку сколіозу [2, 3, 6].
Заняття плаванням є також унікальним засобом фізичного впливу, оскільки
горизонтальне положення у воді сприяє розвантаженню хребта від значного
фізичного навантаження. У процесі плавання йде рівномірний розподіл ваги
тіла, покращується кровопостачання до внутрішніх органів. Забезпечується
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симетричне розташування верхніх і нижніх кінцівок та можливість повного
розслаблення і часткового розтягнення хребта, що сприяє симетричному впливу
на м’язовий корсет. У цих умовах складаються всі необхідні передумови для
виправлення деформації хребта [2, 3, 6].
Рухливі та спортивні ігри різносторонньо впливають на організм дитини,
забезпечуючи рівномірне навантаження на основні групи м’язів. Постійна зміна
положень тіла виключає статичні навантаження, небажані при таких
порушеннях. Ігри і забави допомагають зміцнити м’язи, суглоби та сухожильні
зв’язки опорно-рухового апарату, що також сприяє усуненню різного характеру
порушень [2, 3, 6].
Для корекції деформації хребта вельми ефективні методики мануальної
терапії. Лікування сколіозу складається з трьох взаємопов’язаних ланок мобілізація викривленого відділу хребта, корекція деформації і стабілізація
хребта в положенні досягнутої корекції. Найважливішим моментом лікувальної
дії є відновлення м’язів, що перебувають у стані локального спазму. Досягається
це за допомогою релаксації і спеціальних вправ. Виконання спеціальних вправ
для кожного пацієнта індивідуальне і залежать від характеру сколіотичних
проявів. Найбільша ефективність мануальної терапії спостерігається при
комплексному застосуванні з фізичними вправами та масажем [2, 3, 6].
Масаж може ефективно доповнити дію фізичних вправ. Позитивний вплив
масажу позначається на лімфатичній, серцево-судинній, дихальній, нервовій
системі, м’язах та зв’язковому апараті, тобто справляє загально-фізіологічну дію
на організм. Підвищується фізична та психічна працездатність. Масаж
застосовується з метою пасивної корекції сколіозу, зміцнення розтягнутих та
розслаблення і розтягнення скорочених м’язів тулуба [2, 6].
Ефективність використання основних засобів фізичної реабілітації при
сколіозі значно підвищується з паралельним використанням допоміжних
засобів: системи харчування, режиму дня, здорового сну, перебування на
свіжому повітрі, різноманітних загартовуючих процедур та інше [2, 3, 6, 8].
Висновки. Аналіз доступної наукової та науково-методичної літератури,
дозволив встановити, що на сучасному етапі значна кількість дітей молодшого
шкільного віку має порушення опорно-рухового апарату і сколіоз займає одне з
перших місць у порівнянні з іншими деформаціями скелету, яке
супроводжується значним погіршенням стану здоров’я.
Однією з основних причин виникнення сколіозу є «шкільний фактор».
Тривале сидіння за партою (комп’ютером) у фіксованій позі під час уроків та
при виконанні домашніх завдань, а також зменшення часу на рухову активність,
що негативно впливає на поставу молодшого школяра і призводить до різних
функціональних розладів. Тому раннє виявлення сколіозу є вкрай важливим.
Найбільш доцільними засобами фізичної реабілітації при виявленні
сколіотичної постави є: фізичні вправи, регулярні заняття плаванням,
використання рухливих і спортивних ігор, застосування спеціальних
загартовуючих заходів, активний відпочинок, мануальна терапія, масаж. Вплив
цих засобів на школярів повинен бути послідовним, систематичним, всебічним,
що призведе до покращення функції опорно-рухового апарату, а відповідно до
збереження і зміцнення здоров’я.
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У перспективі подальших досліджень планується підготовка методичних
рекомендацій з фізичної реабілітації при сколіозі для учнів молодшого
шкільного віку та їх батьків.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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АНОТАЦІЇ

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ПРИ СКОЛІОЗІ
Софія-Євгенія Боднарчук, Ольга Бас
Львівський державний університет фізичної культури
Розглянуто анатомо-фізіологічні та вікові особливості хребта учнів молодшого
шкільного віку. З’ясовано причини виникнення дефектів постави у школярів та їхнє значення у
формуванні сколіозу. Описано ступені класифікації сколіозу. Вивчено візуальні та
інструментальні методи регістрації сколіозу. Проаналізовано засоби фізичної реабілітації при
сколіозі в учнів молодшого шкільного віку.
Ключові слова: сколіоз, учні молодших класів, засоби.
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ПРИ
СКОЛИОЗЕ
София-Евгения Боднарчук, Ольга Бас
Львовский государственный университет физической культуры
Рассмотрены анатомо-физиологические и возрастные особенности позвоночника
учеников младшего школьного возраста. Выяснены причины возникновения дефектов осанки
у школьников их значение в формировании сколиоза. Описаны степени классификации
сколиоза. Изучены визуальные и инструментальные методы регистрации сколиоза.
Проанализированы средства физической реабилитации при сколиозе учащихся младшего
школьного возраста.
Ключевые слова: сколиоз, ученики младших классов, средства.
PHYSICAL REHABILITATION YOUNGER STUDENTS IN SCOLIOSIS
Sophia-Eugene Bondarchuk, Olga Bass
Lviv State University of Physical Culture
We consider the anatomical and physiological features of the spine and age of pupils of
primary school age. The reasons for the occurrence of defects in schoolchildren posture their
importance in the formation of scoliotic disease. Described degree classification of the scoliotic
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disease. Studied visual and instrumental methods of detection of scoliotic disease. Analyzed means
of physical rehabilitation in the scoliotic disease junior pupils.
Key worlds: scoliosis, students of junior classes, funds.

ПРОФІЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
Олена Волошин
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. У сучасних умовах оздоровча функція фізичного
виховання дошкільнят набуває важливого значення. Недоліки сучасної практики
фізичного виховання дітей дошкільного віку підтверджують дані статистики –
близько 80 % дітей мають відхилення у стані опорно-рухового апарату, а
останнім часом значно зросла кількість дітей, які страждають плоскостопістю
[1; 5]. Плоскостопість є однією з причин порушення постави при якій,
відбувається ущільнення склепіння стопи, різко знижується опорна функція ніг,
змінюється положення тазу, з'являються тяжкі синдроми: швидка
стомлюваність, болі при ходьбі та стоянні. Такий стан проблеми не може не
насторожувати, оскільки саме в дошкільному віці відбувається інтенсивне
формування опорно-рухового апарату, закладаються основи гармонізації
фізичного розвитку і функціональних можливостей організму людини [1; 2; 6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дитяча стопа порівняно з
дорослою коротка, широка, а в ділянці п'яти звужена. Пальці розходяться, в той
час як у дорослих вони щільно прилягають один до одного. У дітей на підошві
сильно розвинута підшкірна клітковина, яка заповнює склепіння стопи, що
нерідко призводить до діагностичних помилок. Обсяг руху дитячої стопи
більший, ніж у дорослої людини, внаслідок значної еластичності м'язовозв'язкового апарату, тому дитяча стопа менш пристосована до статичних
навантажень. Стопи швидко втомлюються й легко піддаються деформації. При
навантаженні склепіння стопи ущільнюються, але після закінчення його одразу
ж за допомогою активного скорочення м'язів повертаються у вихідне
положення. Тривале надмірне навантаження веде до стійкої перевтоми м'язів,
тому фізичні вправи для зміцнення м'язів сприяють профілактиці
плоскостопості. Попередженням плоскостопості займаються з раннього віку.
Кращим засобом фізичного навантаження є ходьба, в поєднанні із спеціальними
вправами, що сприяють розвитку і зміцнення м'язів гомілки, стопи і пальців.
Найбільший ефект роблять вправи, якщо їх виконувати босоніж і по кілька разів
на день: вранці, як тільки встав з ліжка, і після денного сну. Поряд з цим
використовують інші засоби: загальне зміцнення організму, що забезпечується
раціональним харчуванням, тривалим перебуванням на свіжому повітрі,
різноманітними рухами, фізичними вправами, а також спеціальними заходами
для зміцнення стопи. Велике значення для профілактики плоскостопості має
правильно підібране взуття. Воно повинно бути по нозі, на невеликому каблуці
висотою 5-8 мм., з пружною устілкою, міцним задником. З вище сказаного
випливає, що питання профілактики та корекції плоскостопості стоїть гостро. У
зв'язку з цим, перед вчителями дитячих дошкільних установ стоїть проблема:
пошук нових шляхів, а можливо і відродження забутих підходів профілактики
та корекції плоскостопості у дітей дошкільного віку.
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Тісний зв'язок між станом опорно-рухового апарату і станом здоров'я
доказано численними дослідженнями [3; 6], оскільки відсутність відхилень у
стані опорно-рухового апарату є неодмінною умовою нормального
функціонування органів і систем, розвитку організму загалом, підвищення
працездатності дітей і зміцнення їх здоров'я. Велике число відхилень у стані
опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку переконує в тому, що
наявні організаційно-методичні підходи до використання засобів фізичного
виховання не повною мірою забезпечують профілактику склепінь стопи у дітей
[1; 3]. У контексті цієї проблеми пильної уваги заслуговують питання
формування опорно-ресорних властивостей стопи, оскільки стопа є
найважливішим структурним елементом опорно-рухового апарату людини,
забезпечує його статолокомоторну функцію, і представляє цілісний
морфофункціональний об'єкт, від якого залежить рухова функція людини [1; 6].
Нормальний розвиток стопи і її склепінь забезпечується правильним фізичним
вихованням, включенням у зміст занять із фізичної культури, починаючи з
дошкільних установ, спеціальних вправ для формування і зміцнення склепінь
стопи [1; 4]. Саме тому проблема профілактики плоскостопості у дошкільнят є
актуальною і потребує вдосконалення.
Мета – проаналізувати стан проблеми профілактики плоскостопості у
дітей дошкільного віку, які проживають у м. Дрогобич.
Завдання дослідження – вивчити досвід профілактики плоскостопості у
дітей 5-6 років.
Методи дослідження – вивчення й аналіз науково-методичної літератури,
анкетування, математична обробка результатів.
Організація дослідження. З метою вивчення стану проблеми
профілактики плоскостопості ми провели анонімне анкетування серед
вихователів та батьків. В анкетуванні взяли участь 26 вихователів та 84 батьки.
Анкета для вихователів містила 25 запитань, метою яких було з'ясувати стан
роботи з проблеми профілактики плоскостопості у дітей дошкільного віку.
Анкета для батьків містила 23 запитання, відповіді на які, на нашу думку,
дозволять з'ясувати ставлення батьків до профілактики nлоскостопості.
Результати анкетування були опрацьовані методами математичної статистики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як засвідчують результати
анкетування, у дитячих садках працюють вихователі, які мають різний стаж
роботи. Так, респонденти, які працюють до п'яти років, становлять 23 %, до
десяти років – 27 %, до п'ятнадцяти років – 3,8 % до двадцяти років –15,4 %,
більше 20 років – 30,8 %. Результати анкетування дають підставу стверджувати,
що всі вихователі проводять ранкову гімнастику, рухливі ігри проводять 96,15
% вихователів. Із результатів анкетування ми також дізналися, що 100 %
респондентів проводять теоретичні заходи з питань профілактики
плоскостопості та формування нормального склепіння стопи й дотримуються
санітарно-гігієнічних вимог до занять із фізичної культури. Думки респондентів
розділились і в питанні, які засоби необхідно використовувати для профілактики плоскостопості. Серед яких виділяють:
1. Різні види ходьби – 57,75 %;
2. "доріжку здоров 'я" – 26,95 %;
3. Масаж та масажери – 15,4 %;
5. Комплекси фізичних вправ – 46,2 %;
637

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
6. Рухливі ігри – 3,85 %
Слід також зазначити, що з методиками профілактики плоскостопості
знайомі 65,4 % вихователів, частково знайомі – 30,8 %, не знайомі – 3,8 %. При
цьому 96,15 % вихователів використовують під час занять вправи, які сприяють
формуванню нормального положення стопи. Особливої уваги заслуговує
питання про те, які якості необхідно розвивати для профілактики
плоскостопості. Так, 38,5 % вихователів вважають, що необхідно розвивати
силу, 23,1 % вважають, що потрібно розвивати рівновагу та гнучкість, 11,6 %
надають перевагу розвитку спритності, 7,7% - розвитку витривалості. Разом із
тим 34,7 % вихователів не вважають за необхідне розвивати фізичні якості, вони
вважають, що необхідно розвивати наполегливість та цілеспрямованість. У
домашні завдання для дітей 88,6 % вихователів включають вправи для
профілактики плоскостопості. Усі вихователі стежать за поставою дитини під
час ходьби та бігу і пояснюють дітям, як і чому це треба робити. Серед засобів,
які сприяють формуванню нормального положення стопи, вихователі вбачають
такий питомий розподіл: 77 % – якісне взуття, 53,9 % – вправи для
профілактики плоскостопості, 15,4 % – масаж, 7,7 % – бесіди, а 19,2 %, – не
називають жодного засобу. До факторів, які негативно впливають на
формування нормального положення стопи, відносять: неякісне взуття – 77 %
респондентів, надмірні фізичні навантаження – 15,4 %, відсутність фізичного
навантаження – 11,4 %, вади при народженні та вади постави – 7,7 %, а 19,2 %
вихователів не називають жодного фактора.
Майже всі вихователі (96,15 %), вважають, що необхідно залучати сім'ю до
профілактики плоскостопості у дошкільнят. Достатнім вважають методичне
забезпечення у дитячих садках 57,65 % вихователів, і лише 38,5 % респондентів
оцінюють як достатнє матеріальне забезпечення. Переважна більшість
вихователів (73,15 %) перевіряють теоретичні знання дітей про формування
нормального положення стопи та методи її профілактики. Разом з тим лише 2З
% вихователів використовують для профілактики плоскостопості сучасні
здоров'язбережуючі технології, а З8,5 % використовують наукову інформацію
останніх досліджень про методи діагностики та профілактики плоскостопості.
Аналіз результатів анонімного тестування батьків висвітлює досить цікаві
аспекти їх відношення до проблем профілактики плоскостопості. В анкетуванні
взяли участь 60 % жінок і 40 % чоловіків. Вік батьків, які заповнили анкети
різний. Так, у дослідженні взяли участь 14,4 % чоловіків і 30 % жінок віком до
30 років, 15,6 % чоловіків і 24 % жінок віком до 40 років, а також 10 % чоловіків
і 6 % жінок віком понад 40 років. Результати анкетування, проведеного серед
батьків, засвідчують, що 70 % респондентів вважають, що у їхніх дітей немає
вад стопи, 25 % не знають, чи є вади стопи і лише 5 % упевнені, що у їхніх дітей
є вади стопи. Взуття має вагомий вплив на формування стопи. За свідченнями
батьків, 51,6 % дітей ходять у спортивному взутті, тоді як 48,4 % дітей носять
звичайне взуття.
Здоровий спосіб життя та його пропаганда сприяють гармонійному
розвитку особистості. Майже всі батьки (92,4 %) пропагують у сім'ї здоровий
спосіб життя, 78 % батьків займаються фізичними вправами разом з дітьми.
Заняття фізичними вправами сприяє формуванню правильної постави та
профілактиці плоскостопості, однак не всі діти це усвідомлюють. Батьки
стверджують, що 64 % дітей займаються фізичними вправами вдома і лише 28
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% дітей виконують ранкову гімнастику. Як відомо, плавання є досить
ефективним засобом профілактики порушень опорно-рухового апарату, отже
дітям необхідно відвідувати басейн. Аналіз анкет засвідчує, що лише 18 % дітей
відвідують басейн, у той час як 82 % респондентів стверджують, що їх діти не
ходять у басейн. Ставлення батьків до здоров'я дитини досить різне: так, лише
52,8 % батьків ознайомились з даними обстежень лікаря дитячого садка. Майже
всі батьки (98,4 %) ознайомлені з поняттям "плоскостопість", а з поняттям
"профілактика плоскостопості" знайомі лише 62,4 % батьків. Лише 31,6 %
батьків проводять бесіди з дітьми про нормальне положення стопи та їх
значення у життєдіяльності людини. Із методиками профілактики
плоскостопості ознайомлені 41,2 % батьків, а 75,6 % бажають познайомитись із
такими методиками, 76,8 % батьків хотіли б отримати комплекси фізичних
вправ для профілактики плоскостопості. За поставою дитини під час ходьби і
бігу стежать 88 % батьків, а 64 % батьків пояснюють дітям, як і чому це треба
робити. Комплекси фізичних вправ з метою профілактики плоскостопості
застосовують лише 22 % батьків, при цьому 87,6 % батьків вважають, що
необхідно розвивати координацію для профілактики плоскостопості.
Висновки. Анліз результатів анетування вихователів дає підставу
стверджувати, що доцільно поглибити теоретичні знання вихователів щодо
будови і функцій стопи, закономірностей розвитку фізичних якостей у дітей
дошкільного віку, засобів та методів профілактики плоскостопості. Необхідно
покращити методичне забезпечення тематичними розробками комплексів
фізичних вправ, рухливих і народних ігор та використання сучасних оздоровчих
технологій для профілактики плоскостопості. Результати анкетування батьків
засвідчують, що не всі вони приділяють належну увагу профілактиці
плоскостопості у своїх дітей. Разом із тим 75,6 % батьків бажають ознайомитись
з методиками профілактики плоскостопості й отримати комплекси фізичних
вправ. Ми вважаємо, що необхідно також поглибити теоретичні знання батьків в
аспекті закономірностей розвитку організму дітей та особливостей будови та
функції опорно-рухового апарату. Перспективи подальших досліджень в даному
напрямку потребують детального аналізу й можуть сприяти оптимізації
профілактики плоскостопості в дітей дошкільного віку.
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5.
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АНОТАЦІЇ
ПРОФІЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Олена Волошин
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
У статті вивчено проблему профілактики плоскостопості в дітей дошкільного віку. На
основі анкетування вихователів та батьків вивчено досвід профілактики плоскостопості в
дошкільнят. Проаналізовані результати дали змогу з'ясувати основні напрями покращення
профілактичної роботи з дітьми цього віку.
Ключові слова: профілактика, плоскостопість, анкетування, дошкільнята, вихователі,
батьки.
ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Елена Волошин
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
В статье изучены проблемы профилактики плоскостопия у детей дошкольного возраста.
На основе анкетирования воспитателей и родителей изучен опыт профилактики плоскостопия
у дошкольников. Проанализированные результаты позволили выяснить ocнoвныe направления
улучшения профилактической работы с детьми этого возраста.
Ключевыe слова: профилактика, плоскостопие, анкетирование, дошкольники,
воспитатели, родители.
PREVENTION FLATFOOT IN PRESCHOOL CHILDREN
Helen Voloshin
Drogobytsky State Pedagogical University named after Ivan Franko
In the аrticle the problems оf the prophylactic оf flat-foot among children оf senior preschool
age were studied. Оn the basis оf the facts, gathered from the questioned educators and parents the
experience оf prophylactic of the flat-foot among pre-school kids was studied. The analized results
allowed us to expose the basic directions оf the improvement of the prophylactic work with the
children оf this age.
Кеу words: prophyfactic, flat-foot, questionary, сhildren of the рrеsсhооl age, educators,
parents.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УВАГИ ТА ПАМ’ЯТІ ДІТЕЙ З
ВАДАМИ СЛУХУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Лілія Гацоєва
Херсонський державний університет
Постановка проблеми. За твердженням Т.І. Пашукової, пам’ять людини це важлива підсистема в цілісній структурі психіки людини. Початковий рівень
різних форм психічного відображення складає короткочасна пам’ять, що
характеризується терміновим запам’ятовуванням і відтворенням інформації, та в
той же час і коротким її збереженням [7].
Багато проблем, що виникають під час навчання, особливо в початковий
період, безпосередньо пов’язані з недоліками в розвитку уваги та пам’яті одних з головних психологічних процесів. Ці проблеми можуть бути усунені,
якщо заздалегідь будуть відомі індивідуальні особливості уваги й пам’яті
дитини та їх рівень розвитку.
В онтогенезі увага змінюється мало і її основні характеристики з віком
залишаються достатньо стійкими, та все ж таки, на думку Р. С. Немова, з часом
при достатніх і систематичних зусиллях можна позбавитися від багатьох
недоліків у розвитку уваги дитини. Він пояснює це тим, що одні слаборозвинені
якості уваги можна компенсувати посиленим розвитком інших. Так, недоліки
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слухової уваги можуть бути частково урівноважені перевагами зорової і рухової
уваги [6].
І хоча можливість розвитку пам’яті та розумової працездатності засобами
фізичного виховання дітей з вадами слуху привертає увагу різних фахівців, ця
проблема вивчена недостатньо, тому і є актуальною.
Аналіз досліджень і публікацій. Ще І.М. Сеченов,. М.М. Бехтерев, М.М.
Ланге вивчали психічні процеси людини, як взаємопов’язану систему рухів тіла
та психіки.
І.М. Сеченовим вперше було доведено важливість ролі м’язових рухів у
пізнанні оточуючого світу, а відтак руховий аналізатор вважається інтегратором
усіх аналізаторних систем людини. Психіка людини проявляється в рухових
реакціях.
Слід зазначити, що взаємозалежність між розвитком психіки та
психомоторики в онтогенезі досліджувалась багатьма фахівцями з різних
галузей наукового знання (Б.Г.Ананьєв, М.О.Бернштейн, Д.Б.Беков та ін..).
Багато своїх робіт присвятив цій проблемі Є. Ільїн [1, 3].
Вивченню психомоторних показників різних груп населення останні роки в
Україні займалися молоді вчені, серед яких С.К Голяка, Л.Л.Харченко та інші. І
лише порівняно недавно в Україні почали з’являтися дослідження пов’язані з
вивченням психофізіології дітей зі слуховою депривацією [2, 4].
Теоретичний аналіз підтверджує практичні спостереження. Аналіз
анатомо-фізіологічних зв’язків слухового аналізатора з іншими органами і
системами організму показує, що ураження органу слуху може викликати ряд
порушень [5].
Т.Ю. Круцевич стверджує, що при деяких нозологіях у дітей з вадами
слуху мають місце порушення вестибулярної функції і вегетативних реакцій. Як
правило, спостерігається швидке стомлення, зменшення об’єму короткочасної
пам'яті, утруднення при входженні в учбовий процес. Порушення рухової
активності може мати ряд проявів [ 5].
При глухоті алгоритм систематизації безпосередніх вражень, організації і
регуляції пізнавальних дій, поповнення безпосереднього досвіду, відтворення
досвіду і включення його в нову систему зв’язків порушується. Вроджена або
рано придбана глухота за відсутності необхідних корекцій має слідством
затримку формування різних форм мислення, в тому числі словесно-логічного.
При цьому зберігаються непошкодженими наочно-образні форми мислення.
Така часткова затримка інтелектуального розвитку виявляється нестійкістю
інтересів, швидким перенасиченням, дратівливістю, схильністю до емоційних
зривів, недостатньою самостійністю, наївністю, навіюваністю[ 5].
Мета дослідження - вивчення й аналіз особливостей розвитку пам’яті та
уваги дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку.
Для досягнення мети було поставлено таке завдання – провести
дослідження показників пам’яті та уваги.
Організація дослідження. В досліджені прийняли участь 60 хлопчиків та
59 дівчат зі зниженим слухом 8-10 років, які навчаються в спеціальних
навчально-виховних закладах м. Херсону та м. Миколаєва.
Результати дослідження та їх обговорення. У дослідженні ми вивчали
показники уваги (обсяг зорової інформації, швидкість переробки зорової
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інформації, точність виконання завдання, коефіцієнт розумової продуктивності)
та пам’яті (на фігури, на образи та рухову пам’ять).
Відомо, що увага регулює неспецифічні можливості людини, які залежать
від багатьох факторів. Дослідження властивостей уваги є необхідним для
розуміння індивідуальних особливостей психофізіологічних процесів
враховуючи особливості розвитку дітей з вадами слуху.
Для дослідження уваги дитини ми використовували найбільш поширений
метод визначення обсягу зорової інформації, швидкості переробки зорової
інформації, точності виконання завдання, коефіцієнту розумової продуктивності
- метод “коректурних проб” (кільця Ландольта). Саме цю методику пропонує
Т.В.Розанова у дослідженні уваги дітей з вадами слуху.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників уваги дітей зі зниженим
слухом молодшого шкільного віку
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Х
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Х
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Обсяг зорової інформації, біт
223,49 3,69
< 0,001
< 0,001
256,98 8,09
< 0,001
260,03 6,62
< 0,001
248,75 6,48
> 0,05
> 0,05
259,39 8,68
> 0,05
258,54 9,71
> 0,05
Швидкість переробки зорової інформації, біт/с.
0,729 0,03
< 0,001
< 0,001
1,053 0,06
< 0,001
1,047 0,07
<
0,001
-

Точність виконання завдання, ум.од.
0,571 0,01
< 0,001
0,689 0,02
< 0,001
0,680 0,02
-

9-10
< 0,01
< 0,01
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

< 0,001
< 0,001

> 0,05
> 0,05

< 0,05

< 0,01

-

0,652 0,02

< 0,05

-

> 0,05

0,692 0,02

-

< 0,01

> 0,05

< 0,001
< 0,001

> 0,05
> 0,05

Коефіцієнт розумової продуктивності, ум.од.
214,83 5,79
< 0,001
299,62 13,20
< 0,001
298,52 11,06
-

8
9
10

21
19
19

8

20

231,15 10,91

< 0,001

< 0,001

-

9

20

280,65 11,68

< 0,001

-

> 0,05

10

20

293,94 10,04

-

< 0,001

> 0,05

«Кільця Ландольта», як основний методичний, стимульний матеріал для
оцінки уваги молодших школярів, є універсальним засобом, який можна
застосовувати для вивчення уваги дітей різних нозологій різного віку від
молодшого до старшого шкільного, отримуючи різні показники. Дітям з вадами
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слуху бажано надавати кільця величиною приблизно рівній висоті рядкової
букви в букварі. Ця величина приблизно дорівнює розміру кілець в тому
випадку, якщо вся матриця з кільцями Ландольта розміщується в межах
стандартного машинописного листа паперу. Справа на цьому листі обов’язково
повинні вказуватися прізвище, ім’я дитини, вік, клас, а також дата проведення
обстеження [6]. Дані статистичної обробки середніх значень показників уваги
надано у таблиці 1.
Для
дослідження
особливостей
запам’ятовування зорових стимулів у
молодших школярів з вадами слуху ми
обрали методики “Пам’ять на геометричні
фігури” (рис. 1), “Пам’ять на образи”. Ці
методи зручні при груповому обстеженні;
надійні; їх стимульний матеріал мінімально
Рис. 1 Фрагмент карточки з
залежить від культурно-освітнього рівня
трикутниками
досліджуваного. Рухову пам’ять - за
методикою, яку пропонує Л. П. Сергієчко [6, 7, 8]. Дані статистичної обробки
середніх значень показників пам’яті надано у таблиці 1.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика показників пам’яті дітей зі зниженим
слухом молодшого шкільного віку
Стать

Д

Х

Вік

n

8
9
10
8
9
10

21
19
19
20
20
20

Х m

8-9
Пам’ять на образи, бали
4,81 ± 0,14
> 0,05
5,16 ± 0,22
> 0,05
5,67 ± 0,17
5,12 ± 0,21
> 0,05
5,31 ± 0,26
> 0,05
5,65 ± 0,21
-

Вік/p
8-10

9-10

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

Пам’ять на фігури, бали
Д

Х

8
9
10

21
19
19

5,28 ± 0,31
5,78 ± 0,24
5,61 ± 0,20

> 0,05
> 0,05
-

> 0,05
> 0,05

-

8

20

5,24 ± 0,26

> 0,05

> 0,05

-

9

20

> 0,05

-

> 0,05

10

20

5,33 ± 0,19
6,09 ± 0,17

-

> 0,05

> 0,05

> 0,05
> 0,05

Рухова пам’ять, кількість спроб
Д

Х

8
9
10

21
19
19

7,95 ± 0,18
7,89 ± 0,19
7,79 ± 0,26

> 0,05
> 0,05
-

> 0,05
> 0,05

-

8

20

8,05 ± 0,19

> 0,05

> 0,05

-

9

20

7,76 ± 0,24

> 0,05

-

> 0,05

10

20

7,45 ± 0,31

-

> 0,05

> 0,05

> 0,05
> 0,05

У межах досліджуваних груп між віковими підгрупами спостерігається
збільшення абсолютних показників у віковому діапазоні ( р > 0,05 ). У дівчаток
у віці між 9 та 10 роками у показниках спостерігається незначне зниження
абсолютних значень ( р > 0,05 ), що може пояснюватися накопиченням
розумової втоми за час навчання. Відомо, що вади слуху значно обмежує обсяг
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інформації, що надходить до дитини під час роботи. Саме це дозволяє дітям
зосереджуватись на процесі сприйняття та пояснює середній та вище за середній
рівні обсягу та швидкості переробки зорової інформації в порівнянні з дітьми, у
яких слух в нормі [6, 7].
Індивідуальні особливості пам’яті певним чином пов’язані із
відмінностями ВНД (сили збудження та гальмування нервових процесів).
Однак, самі по собі ці особливості ВНД змінюються під впливом умов життя та
діяльності [6, 7].
Виявлено, що запам’ятовування зорових стимулів (фігури, образи, рухи) у
дітей з вадами слуху статистично не відрізняється з віком. При порівнянні
показників різних видів пам’яті виявлено: у дітей з вадами слуху у віці від 8 до
10 років не встановлено достовірної різниці за всіма показниками ( р > 0,05 ), а у
дівчаток у віці від 9 до 10 років у показниках пам’яті на фігури за абсолютними
даними навіть погіршився ( р > 0,05 )
За результатами дослідження можна зробити висновок, що з метою
розвитку уваги та пам’яті на уроках фізичної культури, навчання фізичним
вправам у спеціальних школах необхідно поєднувати з процесами мислення,
спостереженням, порівнянням, узагальненням та ін..
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей
розвитку уваги та пам’яті дітей з вадами слуху інших вікових груп.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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АНОТАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УВАГИ ТА ПАМ’ЯТІ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Лілія Гацоєва
Херсонський державний університет
У статті розповідається про те, що проблеми навчання дітей з вадами слуху можуть бути
усунені, якщо заздалегідь будуть відомі індивідуальні особливості уваги й пам’яті дитини та їх
рівень розвитку. Результати дослідження уваги та пам’яті дітей з вадами слуху були отримані
методами психодіагностики. З метою розвитку уваги та пам’яті навчання фізичним вправам у
спеціальних школах бажано поєднувати з процесами мислення, спостереженням, порівнянням,
узагальненням та ін.
Ключевые слова: младший школьный возраст, нарушения слуха, внимание, память.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Лилия Гацоєва
Херсонський державний університет
В статье рассказывается о том, что проблемы учебы детей с нарушениями слуха могут
быть устранены, если предварительно будут известны индивидуальные особенности внимания
и памяти ребенка и их уровень развития. Результаты исследования внимания и памяти детей с
нарушениями слуха было получено методами психодиагностики. С целью развития внимания
и памяти, обучение физическим упражнениям в специальных школах желательно объединять с
процессами мышление, наблюдением, сравнением, обобщением, но др.
Ключевые слова: младший школьный возраст, нарушения слуха, внимание, память.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF ATTENTION AND MEMORY OF DEAF
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Liliy Gatsoeva
Kherson state university
This article explains that the problems of study of children with hearing impairments can be
eliminated if the pre will be known individual characteristics of attention and memory of the child and
their level of development. Results of the study of attention and memory of children with hearing
impairment was obtained by methods of psycho diagnostics. In order to develop attention and
memory training exercise in special schools is desirable to combine the processes of thinking,
observation, comparison, generalization, but others.
Key words: primary school age, of partially deaf children, the nervous system.

ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ ЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ З
ХВОРОБОЮ ПЕРТЕСА
Оксана Гузій, Віра Будзин, Наталія Жарська, Ольга Рябуха
Львівський Державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Захворювання опорно-рухового апарату у дітей є
не тільки медичною, але і важливою соціально-економічною проблемою, тому
що нерідко ведуть до розвитку інвалідності в дитячому і працездатному віці.
Особливе місце серед них приділяється хворобі Пертеса (ХП) –
остеохондропатії голівки стегнової кістки, або хворобі Легга-Кальєв-Пертеса яка
по наслідках і тривалості перебігу належить до розповсюджених захворювань дитячого
віку. Статистичні дані різних років свідчать, що кількість пацієнтів з хворобою
Пертеса в структурі захворювань кульшового суглоба у дітей віком від 5 до 14
років збільшилася з 3-5% - у 60-ті роки до 25% - у теперішній час[1,6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хвороба Пертеса є одним з
поширених захворювань кульшового суглоба у дітей. Юнацький остеохондроз
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голівки стегнової кістки – остеохондропатія проксимального епіфізу стегнової
кістки виникає в результаті порушення локального кровопостачання на ґрунті
вегетотрофічної дезадаптпції, що чинить інфаркт кісткової речовини з
подальшою локальною реструктиризацією; найбільш часто спостерігається у
дітей віком 4- 12 років[2,3].
Причинами виникнення хвороби Пертеса вважають травми різного
характеру, «втома» кістки. Дж. Пертеса причиною хвороби вважав інфекцію.
Фромм (німецька школа) висував рахітичні теорію, американська школа
вважала причиною порушення обміну речовин. У порушенні функції
ендокринних залоз бачили причину хвороби Пертеса Еркес, Зун, Сорель та
ін[2,6].
Хвороба Пертеса виникає в період найбільш інтенсивного росту, коли
організм перебуває під значним впливом ендокринної системи. Шанц виходив з
гіпотези, що будь-які деформації виникають внаслідок навантажень, і хвороба
Пертеса виникає внаслідок перевантажень. В даний час перевагу віддають
порушення мікроциркуляції з розвитком вогнища асептичного некрозу. Певна
роль належить і біомеханічним факторам[1].
Для остеохондропатії кульшового суглоба характерно тривалий перебіг
(від 1,5 до 5-6 і навіть 8 років ), у цілому з успішним результатом, але зі
збереженими умовами раннього розвитку деформуючого артрозу. Дистрофічні і
некротичні зміни у всіх елементах кульшового суглоба доказані багатьма
авторами, але причини припинення або зниження кровопостачання суглоба
дотепер не встановлені[5,6].
Дослідження виконано відповідно до теми "Неперервний професійний
розвиток фахівців сфери фізичної культури з основ здоров'я та забезпечення
здорового способу життя" Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2011-2015рр. Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України.
Мета: вивчити особливості рухової здатності у суглобах нижніх кінцівок у
дітей 4-6 років з хворобою Пертеса і розробити методику фізичної реабілітації.
Завдання:
1. Визначити рухливість суглобів нижніх кінцівок у дітей 4-6 років з
хворобою Пертеса.
2. Розробити методику фізичної реабілітації для дітей 4-6 років з хворобою
Пертеса.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, гоніометрія суглобів
нижніх кінцівок, аналіз історії хвороби, опитування, огляд.
Організації дослідження. Дослідження проводилось на базі дитячого
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» смт. Ворохта. Обстежено 20
дітей віком 4-6 років з хворобою Пертеса ( 10 дітей - основна група( ОГ), 10
дітей – група порівняння (ГП)).
Виклад основного матеріалу.
Остеохондропатія головки стегнової кістки як самостійне захворювання
виділено з групи так званого «сприятливо протікає» туберкульозного кокситу і
являє собою асептичний некроз головки стегнової кістки, в якій відбуваються
незворотні зміни. Для цієї патології характерний тривалий перебіг у цілому з
успішним результатом, тому дані хворі потребують довготривалого і
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систематичного лікарського нагляду і проходження відповідного курсу
реабілітації.
При опитуванні дітей з батьками нами було виявлено, що перші симптоми
розпочались у ранньому віці від 1,5 до 2 років з кульгавості та болю в
кульшовому суглобі, який посилюється під час фізичних навантажень.
Під час огляду ми спостерігали, що на ураженій кінцівці шкіра блідого
кольору, а також зменшилась довжина ураженої кінцівки. Візуально можна було
побачити зменшення обсягу м'яких тканин стегна і гомілки на ураженій кінцівці
у порівнянні зі здоровою.
Досліджуючи рухливість кульшових суглобів у наших пацієнтів, ми
виявили наступні результати : показники згинання у кульшовому суглобі у ОГ
знаходяться в межах від 70˚ до 92˚, у ГП знаходиться в межах від 70˚ до 92˚, що
є нище норми на 46°-26° (норма120°); розгинання в пацієнтів ОГ знаходиться від 14˚ до 20 ˚˚, у ГП - від 14˚ до 20˚,що є нище норми на 16°-10°(норма 30°).
При обстеженні активних рухів в колінному суглобі було встановлено , що в ОГ
згинання
в межах від 78˚ до 92˚ , у ГП згинання - від 80˚ до 94˚ (норма
135˚),розгинання в межах 5˚- 8˚ у ОГ і 3˚- 6˚ у ГП.
При обстеженні амплітуди руху в гомілковостопному суглобі у пацієнтів з
хворобою Пертеса ми виявили наступні результати: в ОГ згинання знаходиться
в межах від 28˚ до 32˚, у ГП - 27˚-40˚; розгинання в ОГ знаходилось в межах
від10˚ до 15˚, у ГП - від 10˚ до 15˚.
Порівнявши дані середнього значення показників ( див. таб.1) згинання і
розгинання у суглобах ураженої кінцівки дітей з хворобою Пертеса в ОГ та ГП
встановлено, що між показниками у представників обох групах не існує
достовірної розбіжності (Р>0,05).
Таблиця 1
Показники гоніометрії ураженої кінцівки дітей 4-6 років з хворобою
Пертеса
Група

Згинання
xc ± Sxc

ОГ
ГП

82,8±4,8
81,7±5,3

ОГ
ГП

89,9±4,9
85,8±3,8

ОГ
ГП

34,3±3,7
33,5±3,8

Розгинання

P
Кульшовий суглоб
> 0,05

xc ± Sxc

P

21,0±1,6
18,7±1,9

> 0,05

5,7±0,3
5,0±0,3

> 0,05

12,9±1,2
12,9±1,5

> 0,05

Колінний суглоб
> 0,05
Гомілково-стопний суглоб
> 0,05

Для оцінки ступеня важкості ушкодження при хворобі Пертеса ми провели
порівняння показників рухливості у суглобах ураженої і здорової нижніх
кінцівок
Середнє значення (див. рис. 1) показників гоніометрії при згинанні
кульшового суглоба здорової кінцівки у пацієнтів ОГ становить 108,2˚±6,4,
згинання пошкодженої кінцівки – 82,8˚± 4,82 (Р>0,05). Показники згинання ГП
здорової кінцівки становлять 108,4˚± 6,4 і відповідно пошкодженої кінцівки –
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84,0˚±4,80 (Р>0,05). Показники середнього значення розгинання кульшового
суглоба здорової кінцівки в ОГ становлять 28,0˚± 2,1, у ГП 27,2˚± 2,7 (Р>0,05).

градуси

120
100
80

Пошкоджена
Здорова

60
40
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0
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ГП

ОГ

згинанння

ГП

розгинання

Рис. 1 Рухи в кульшовому суглобі здорової і ураженої кінцівок осіб з хворобою
Пертеса
Згинання у пошкодженій кінцівка на 25,8° уступає здоровій кінцівці в дітей
ОГ і на 24,4° у ГП.
Вимірявши рухливість в колінному суглобі здорової і ураженої кінцівки ми
отримали наступні результати (див табл.2): середнє значення показників
згинання здорової кінцівки у пацієнтів ОГ становить 128,2˚ ± 10,4, у ГП - 89,9˚±
6,9(Р>0,05). Показники згинання у представників ГП відповідно 128,6˚ ± 10,4 і
85,8˚ ± 1,1 (Р>0,05).
Таблиця 2
Показники гоніометрії пошкодженої і здорової кінцівок (колінний
суглоб)
Групи
ОГ
ГП

Згинання
xc ± Sxc
89,9±6,9
128,2±10,4
85,8±1,1
128,6±10,4

Кінцівки
Пошкоджена
Здорова
Пошкоджена
Здорова

Р
> 0,05
> 0,05

Показники гоніометрії (див. рис.2) при згинанні гомілковостопного
суглоба здорової кінцівки у пацієнтів ОГ становлять 48,6±4,2, пошкодженої
кінцівки – 34,3±3,7 (Р>0,05). Показники згинання в даному суглобі ГП здорової
кінцівки становлять 47,8±4, і відповідно пошкодженої кінцівки –33,1±3,1
(Р>0,05). Показники розгинання гомілковостопного суглоба здорової кінцівки в
ОГ становлять 19,8±1,8 у ГП 19,2±1,4 (Р>0,05).
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Проаналізувавши дані встановлено, що в наших пацієнтів амплітуда
згинання і розгинання у всіх суглобах ураженої кінцівки була нижчою в
порівнянні з відповідними рухами здорової кінцівки.
На основі даного аналізу функціонального стану опорно-рухового апарату
пацієнтів з хворобою Пертеса фізична реабілітація включала визначення
короткотермінової мети і відповідно до того була вдосконалена спеціальна
програма спрямована на відновлення амплітуди рухів.
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Рис. 2 Рухи в гомілково-стопному суглобі здорової і ураженої кінцівок осіб
з хворобою Пертеса
Для вирішити завдання реабілітації використовувалися наступні засоби:
реабілітаційні комплекси які включають: загально - розвиваючі (ЗРВ), пасивні і
активні спеціальні вправи; лікувальний массаж. Застосовуючи комплекс
реабілітаційних заходів, ми керувалися такими принципами: регулярність,
безперервність і систематичність застосування фізичних вправ; індивідуальні
особливості (вік, важкість пошкоджень). Тривалість заняття – від 5 до 15 хв.,
залежно від стану хворого. Заняття проводились у вигляді імітаційних вправ,
гри. Для створення необхідного заспокійливого фону, що сприяє покращенню
виконання вправ, при застосуванні удосконаленого нами комплексу вправ, ми
рекомендуємо використовувати мелодійну музику.
Висновки: Провівши обстеження дітей віком 4-6 років з хворобою
Пертеса нами було виявленно порушення рухливості всіх суглобів ураженої
кінцівки, а не тільки кульшового суглобу, характерні симптоми, які розпочались
у ранньому віці від 1,5 до 2 років . Враховуючи отримані результати нами була
запропонована методика фізичної реабілітації, яка базується на використанні
спеціальних вправ для зміцнення мязів нижніх кінцівок в поєднанні з масажем.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ ЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ З ХВОРОБОЮ
ПЕРТЕСА
Оксана Гузій, Віра Будзин, Наталія Жарська, Ольга Рябуха
Львівський Державний університет фізичної культури
У дітей з хворобою Пертеса було визначено особливості рухливості в суглобах нижніх
кінцівок. Результати аналізу отриманих даних відокремили питання щодо необхідності
спрямування процесу фізичної реабілітації на нормалізацію показників рухливості опорнорухового апарату із включенням лікувальної фізкультури, масажу при вмілому дозуванні
навантажень і на відповідному поєднанні з паузами для відпочинку.
Ключові слова: діти, хвороба Пертеса, гоніометрія, кульшовий суглоб.
ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ С
БОЛЕЗНЬ ПЕРТЕСА
Оксана Гузий, Вера Будзин, Наталья Жарская, Ольга Рябуха
Львовский Государственный университет физической культуры
У детей с болезнью Пертеса были определены особенности подвижности в суставах
нижних конечностей. Результаты анализа полученных данных отделили вопрос о
необходимости направления процесса физической реабилитации на нормализацию
показателей подвижности опорно-двигательного аппарата с включением лечебной
физкультуры, массажа при умелой дозировке нагрузок и на соответствующем сочетании с
паузами для отдыха.
Ключевые слова: дети, болезнь Пертеса, гониометрия, тазобедренный сустав.
FEATURES OF MOTOR CAPACITY OF CHILDREN 4-6 YEARS OLD DISEASE
PERTHES
Oksana Guziy Faith Budzyn Natalia Zharska Olga Ryabukha
Lviv State University of Physical Culture
In children with Perthes disease were identified features of mobility in the joints of the lower
extremities. The analysis of the data separated the issue of the need for referral to physical
rehabilitation process normalization of the mobility of the musculoskeletal system as including
physical therapy, massage therapy at a dosage of exertion and skillful in conjunction with appropriate
pauses for rest.
Key words: children, Perthes disease, goniometry, the hip joint.
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ДИНАМІКА СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ПЛЕЧОВИХ КІСТОК БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ З ВИРАЖЕНИМИ
СТАРЕЧИМИ ЗМІНАМИ ПРИ ПОМІРНИХ ФІЗИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ
НАВАНТАЖЕННЯХ
Наталія Давибіда
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.
Постановка проблеми. Вплив фізичних навантажень на організм людини
в цілому та структуру довгих трубчастих кісток загалом вивчався багатьма
авторами протягом декількох десятиріч але і на сьогодні є актуальним у
спортивній медицині, спорті, фізичній культурі. Дослідження функціональної
анатомії об’єднують експериментально–морфологічні дослідження, які
присвячені впливу умов життя, праці, спорту, фізичних навантажень на
формування і будову всього організму та на окремі його органи. Кістка завжди
була цікавим об’єктом дослідження і особливо активно вивчається протягом
багатьох останніх десятиріч [1,3,4]. Але і на сьогодні дослідження кісток
скелету не втратило своєї актуальності [2]. Змінюються умови життя людини,
навколишнього середовища, харчування, з`являються новітні види спорту.
Вплив останніх на організм, часом потребує детального вивчення [6,7,8]. Всі ці
зміни впливають на ріст і розвиток кісток, особливо в юному віці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кісткова система є складною та
водночас лабільною у функціональному і морфологічному відношенні. Вона
реагує на різні внутрішні і зовнішні фактори. Поліфункціональність і визначає
первинну складність у вивченні функціональної морфології опорно-рухового
апарату. Не зважаючи на те, що в сучасній літературі є достатньо даних,
присвячених впливу фізичних навантажень динамічного характеру на ріст і
розвиток довгих кісток, повної ясності у цьому питанні немає.
Робота виконана в межах комплексної науково-дослідної теми
Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
„Вторинний
остеопороз:
патогенетичні
механізми
формування
та
прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої
діагностики, профілактики і лікування” (№ держреєстрації 0104U004523),
частиною якої є науково-дослідна робота кафедри анатомії людини “Вивчення
коригуючих факторів на перебіг експериментального остеопорозу. Вплив
зневоднення організму, різних режимів рухової активності на структуру довгих
кісток та нирок і фізичного розвитку в залежності від впливу вегетативного
статусу”.
Мета, завдання дослідження. Для вияснення впливу динамічних
навантажень різної інтенсивності на плечову кістку експериментальних тварин
використовували спеціально сконструйований третбан. Використання сучасних
методів дослідження, які включають остеометрію, гістоморфометрію,
електронномікроскопічне дослідження епіфізарного хряща, визначення вмісту
основних остеотропних макро- і мікроелементів довгих кісток та методів
математичної статистики з подальшим складанням графіків, дозволило зробити
ряд висновків про зміни в кістковій тканині в залежності від виду та
інтенсивності фізичного навантаження відповідно до певного віку. Для
вирішення поставлених завдань проведено дослідження на 180 білих
безпородних лабораторних щурах - самцях. Обґрунтуванням вибору тварин для
даної роботи служить той факт, що щурі мають порівняно невеликий життєвий
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цикл. Це дозволило протягом короткого проміжку часу прослідкувати
закономірності росту та формоутворення плечової кістки у тварин молодого,
зрілого і старечого віку.
Виклад основного матеріалу. Плечова кістка у старечих тварин, які
отримували помірні фізичні динамічні навантаження, характеризується
зменшенням морфометричних даних, ніж у контрольної групи тварин цього ж
віку. Так, ширина проксимального епіфіза у тварин зросла на 0,74 %, після 20-ти
днів експерименту, після 40-ка днів на 0,70 % і після 60-ти днів - на 0,78 %.
У старечих тварин, які отримували помірні фізичні навантаження протягом
20-ти, 40 і 60-ти днів, ширина дистального епіфіза зросла на 0,43 %; 0,39 % і
0,26 %, відповідно. У щурів, які отримували помірні фізичні навантаження
протягом 20-ти днів, ширина середини діафіза зросла на 0,51 %, передньо-задній
розмір середини діафіза зріс на 0,48 %, ці ж показники при сорокаденному та 60тиденному експериментах зростають на 0,40 % і 0,59 %; 0,39 % і 0,67 %,
відповідно. Дослідження епіфізарної хрящової пластинку росту плечових кісток
щурів показало, що у тварин старечого віку епіфізарний хрящ не зникає, на
окремих гістологічних препаратах він зустрічається у вигляді півострівців або
острівців. Їх клітини, як правило, мають пухирчасту форму, стовпчасту будову
зони проліферуючих клітин. Хондроцити зони індиферентного хряща розміщені
ізогенними групами по 2-3 клітини, або поодиноко у лакунах (рис.1 ).

Рис. 1. Епіфізарний хрящ плечової кістки щурів з вираженими старечими
змінами, які протягом 20-днів експерименту отримували помірні динамічні
навантаження. Забарвлення за Ван-Гізоном. Об. 8, ок. 10.
Помітна нерівна межа із зоною молодих проліферуючих хрящових клітин,
які формують колонки. Елементи основної речовини відмежовують хрящові
колонки, які тісно прилягають одина до одної в межах ряду. Дефінітивна зона
росткової пластинки містить зрілі хрящові клітини. Хрящова пластинка виглядає
«активною», в зоні розмноження хрящових клітин легко можна відшукати
клітини з мітозами Наступна зона деструкції значно світліша внаслідок
руйнування каріоплазми хондроцитів. Кількість основної речовини, що формує
стінки хрящових колонок значно зменшується. Зону первинного остеогенезу не
завжди можна диференціювати. Зонами активних остеосинтетичних процесів є
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місця розташування остеобластів. Поблизу пластинки хряща губчаста речовина
метафіза крупнокомірчаста. Відбувається звапнення новоутвореної кісткової
тканини, яка є найбільш зрілою біля кістковомозкового каналу. З боку епіфіза
вона утворює стінку кістковомозкової порожнини у вигляді зубців. На
гістологічних препаратах видно ніші резорбції на поверхні кісткових трабекул
поблизу кістковомозкової порожнини. Вони, як правило, містять один або два
остеокласти та декілька остеобластів біля своїх берегів. Морфометричні
дослідження епіфізарної хрящової пластинки вказують на структурні
порушення. У старечих тварин, які отримували помірні фізичні навантаження
протягом 20-ти днів, ширина епіфізарного хряща зменшилась на 0,22 %,
протягом 40-ка днів - на 0,31 %, протягом 60-ти днів - на 0,07 %. При
гістологічному вивченні епіфізарних хрящів виявлено порушення їх типової
структури. Суттєве збільшення основної речовини стало причиною порушення
стовпчастої будови зони проліферуючих клітин (рис. 2).

Рис. 2. Епіфізарний хрящ плечової кістки щурів з вираженими старечими
змінами, які протягом 20-ти днів експерименту отримували інтенсивні
динамічні навантаження. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об. 8, ок.
10.
Деформуються колонки хондроцитів, спостерігається їх відхилення від
поздовжньої осі та формування острівців і петель. В зоні проліферуючих клітин
майже не спостерігаються фігури мітозів. З продовженням часу експерименту
спостерігали втрату ядер клітин, руйнування як самих клітин так і основної
речовини хрящової тканини. Клітини зони проліферації подібні одна до одної по
своїй формі і величині і зібрані у нахилені стовпчики, котрі орієнтовані вздовж
довжини кістки. Клітини кулястої, прямокутної і клиноподібної форми біля
основи стовпчиків розбухають і втрачають ядра. Їх кількість зменшується по
мірі збільшення віку тварин. В зоні проліферації між невеликою кількістю
хрящових клітин знаходяться великі ділянки основної речовини, які не мають
клітинних структур. Зона хондроцитів в дефінітивному стані не має чітких меж і
продовжується у деструктивну. Перегородки між колонками хондроцитів, в зоні
деструкції стають меншими клітини руйнуються та елімінуються. Міжклітинна
речовина та її сполучнотканинні волокна утворюють зазубрини в бік губчастої
речовини. Біля епіфізарного хряща губчаста речовина діафіза крупнокомірчаста
та середньокомірчаста. Збільшуються поперечні розміри трабекул спонгіози у
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напрямку діафіза кістки.У старечих тварин, які отримували інтенсивні фізичні
навантаження протягом 20-ти днів, ширина епіфізарного хряща зменшується на
2,86 %, протягом 40-ка днів - на 2,34 %, протягом 60-ти днів збільшується на
1,96 %. В той же час ширина зони проліферації зменшується на 2,07 %, 1,93 % і
2,24 %, після 20-ти, 40 та 60-ти днів експерименту, відповідно. Ширина зони
дефінітивного хряща збільшується на 0,13 % після 20-ти днів, на 0,07 % - після
40-ка днів, і після 60-ти днів - на 0,10 %. Глибина проникнення хрящової
тканини в кістковомозковий канал у старечих тварин, які отримували протягом
20-ти днів інтенсивні навантаження, зросла на 4,82 %, після 40-ка днів ця
глибина зменшилася на 5,71%, і після 60-ти днів - на 8,83 %. Морфометричні
дослідження свідчать про зменшення розмірів більшості структур кістки.
Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що при динамічних
навантаженнях помірної інтенсивності у плечовій кістці тварин з вираженими
старечими змінами остеометричні показники практично не відрізняються від
таких у контрольній групі. У цій же групі тварин можна спостерігати значне
зменшення морфометричних даних епіфізарного хряща. При інтенсивних
динамічних навантаженнях протягом 60-ти днів у тварин старечого віку значно
погіршуються остеометричі і морфологічні показники,
Результати дослідження та їх обговорення. Застосування єдиного
методичного підходу і комплексу адекватних методів дослідження на великому
однорідному експериментальному матеріалі дозволило вияснити закономірності
морфофункціональних перетворень структури довгих кісток тварин, що
відбуваються в умовах різних режимів рухової активності в різних вікових
групах. Інтенсивні фізичні навантаження викликають сповільнення росту та
остеокластичну резорбцію плечових кісток і їх структурних елементів у тварин
молодого та зрілого віку. У тварин з вираженими старечими змінами
спостерігаються значні деструктивні зрушення в усіх відділах плечових кісток.
Морфометричні методи дослідження дозволяють стверджувати про максимальні
руйнівні зміни кісток у групі старих тварин в свою чергу помірні фізичні
навантаження є фактором стримування інволютивних змін у плечових кістках.
Встановлено, що ефект дії різних режимів рухової активності на процеси
морфогенезу залежить від віку, а також інтенсивності і тривалості фізичних
навантажень.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати
проведеного дослідження мають як теоретичне, так і практичне значення,
оскільки вони дають методичну базу для вивчення адаптаційних перетворень у
кістковій системі, визначення діапазону її перетворень. Експериментально
підтвердженна
можливість
прогнозування
тренувальних
вправ
та
цілесплямованого використання дозованих фізичних навантажень з метою
корекції структурних змін скелета залежно від віку.
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АНОТАЦІЇ

ДИНАМІКА СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПЛЕЧОВИХ
КІСТОК БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ З ВИРАЖЕНИМИ СТАРЕЧИМИ ЗМІНАМИ
ПРИ ПОМІРНИХ ФІЗИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ
Наталія Давибіда
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.
Глибоке вивчення процесів перебудови кісткової тканини, її будови, адаптаційних
можливостей є необхідною умовою вияснення закономірностей впливу праці, спорту та ряду
професій, що виникають у зв’язку з науково-технічним прогресом, на організм. Моделювання
різних режимів рухової активності не в повній мірі відповідає тренувальним процесам людини
у фізичній культурі та спорті. Однак результати, отримані при даному експериментальному
дослідженні, мають відношення до розкриття загальнобіологічних закономірностей, основаних
на індивідуальних і генетично обумовлених особливостях індивідуумів, знання котрих
послужить морфологічним обґрунтуванням тренувального процесу і прогнозуванню
структурних перетворень в скелеті при різних режимах рухової активності, запобіганню травм
та розвитку остеопорозу.
Ключові слова: фізичні навантаження, витривалість, плечова кістка.
ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТЕЙ БЕЛЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС С ВЫРАЖЕННЫМ
СТАРЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ УМЕРЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
Наталья Давибида
Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского.
Глубокое изучение процессов перестройки костной ткани, ее строения, адаптационных
возможностей является необходимым условием выяснения закономерностей влияния труда,
спорта и ряда профессий, которые возникают в связи с научно - техническим прогрессом, на
организм. Моделирование различных режимов двигательной активности не в полной мере
отвечает тренировочным процессам человека в физической культуре и спорте. Однако
результаты, полученные при данном экспериментальном исследовании, имеют отношение к
раскрытию общебиологических закономерностей, основанных на индивидуальных и
генетически обусловленных особенностях индивидуумов, знание которых послужит
морфологическим обоснованием тренировочного процесса и прогнозированию структурных
преобразований в скелете при различных режимах двигательной активности, предотвращению
травм и развития остеопороза.
Ключевые слова: физические нагрузки, выносливость, плечевая кость.
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DYNAMICS OF STRUCTURAL AND METABOLIC TRANSFORMATIONS OF
SHOULDER BONE WHITE LABORATORY RATS WITH SEVERE SENILE CHANGES
DURING MODERATE PHYSICAL DYNAMIC LOADS
Natalia Davybida
Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo.
A deep study of the adjustment processes of bone, its structure, adaptive capacity is a necessary
condition for clarification of the influence of labor, sports and a number of trades that occur in
connection with the scientific - technical progress on the body. Simulation of the different modes of
motor activity does not fully meet the training process rights in physical education and sport.
However, the results obtained in this pilot study are related to the disclosure of general biological
laws based on individual and genetically determined characteristics of individuals, knowledge of
which will serve as a morphological substantiation of the training process and prediction of structural
changes in the skeleton at various modes of physical activity, injury prevention, and the development
of osteoporosis.
Key words: exercise, endurance, humerus.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА
ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО МОНІТОРІНГУ ЕКГ
Олена Довгань, Дмитро Бойко
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса
Шевченка
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного
авіаційного університету
Постановка проблеми. Вихід на сучасному етапі діагностичної апаратури
на новий технічний та інформаційний рівень, яка дозволяє отримувати
інформацію про функціональний стан серця у готовому вигляді, та проводити
тривалий моніторинг не тільки в стані спокою, але і під час тренувальних
навантажень відкриває великі можливості для її широкого застосування в
спортивній практиці.
Відомо, що інформативним маркером (індикатором) функціонування серця
та біосистеми у цілому є функціональний стан синусного вузла, який є в нормі
водієм ритму і визначає режим функціонування серця в залежності від стану
організму, та впливу на нього різних навантажень.
В останні роки у зв’язку з високим рівнем психофізичних навантажень,
екстремальності, які характерні для сучасного спорту, постійним прагненням до
росту спортивних рекордів, рівень яких давно перевищив
можливості
людського організму, а також залученням у спорт високих досягнень дітей і
підлітків, на організм яких спорт здійснює сильний стресовий вплив, нерідко на
межі зриву адаптації [1, 2], особлива увага спортивних кардіологів спрямована
на дослідженнях активності автономної нервової системи [2, 5, 7, 10]. що дає
можливість контролю за ступенем стресу на всіх його стадіях (Р.М.
Баєвській,1984).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До недавнього часу в
спортивній кардіології
широкого застосування набули прості методи
варіаційної пульсометрії [3, 4, 5]. Р. М. Баєвським виділено три основні форми
варіаційних
пульсограм
(симпатикотонічний,
нормотонічний
і
парасимпатикотонічний), які кількісно і якісно характеризують закономірні
зміни показників варіаційної
пульсометрії під впливом спортивного
тренування.
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Дещо пізніше у спортивній кардіології почали застосовувати метод
скатерографії (який ще називають кореляційною ритмографією, або
автокореляційною хмарою) [5, 6, 8]. Суть методу заключається в послідовному
нанесенні крапок на вісь прямокутної системи координат кожного
попереднього і наступного інтервалів RR. Ритм представлений у вигляді крапок
на площині обмеженої вісями координат, дозволяє отримати ряд кількісних
характеристик синусного вузла, виявити порушення ритму. Позитивні
фізіологічні зміни інтервалу RR приводять до широкого графіку, у той час, як
запис із зменшеною варіабельністю серцевого ритму робить компактні графіки.
Разом з тим скатерограма дає інтегральну картину ритму серця і не дозволяє
деталізувати хвилеву структуру ритму на окремих відрізках часу.
У 60-х роках минулого сторіччя, вперше було запропоновано аналізувати
електрокардіографічні сигнали за допомогою спектрального аналізу ВРС який
дозволяє отримати хвилеву характеристику. який більш адекватний у
порівнянні з часовим аналізом ВРС. Завдяки тому він зробив революцію в
оцінці змін ВРС у спортсменів. На жаль у спортивній кардіології він не
знайшов належного застосування. Існують лише поодинокі праці стосовно
спектрального аналізу ВРС у спортсменів [2, 7, 9].
Мета дослідження. Провести теоретичний аналіз літературних джерел і
попереднє
дослідження часових і спектральних показників ВРС з
використанням Системи “Dia-Сard” - Solveig, модель 0320).
Результати досліджень та їх обговорення. Визначення ЕКГ за
холтерівською системою привело до змін в оцінці фізіологічного діапазону
порушень ритму і провідності. Границі норми розрізняються в залежності від
віку, статі, ступеня фізичної і психічної активності особи. Вивчаючи висновки
публікацій, які присвячені даному питанню, для різних періодів життя людини,
а саме для людей які займаються спортом притаманні наступні особливості
серцевого ритму: новонароджені - дисфункції синусового вузла, школярі - АВ –
блокада, молоді люди – брадікардія, дорослі до 60 років - поодинока
шлуночкові екстрасистолія, старші 60 років: складна - екстрасистолія.
Мінімальна частота синусового ритму на протязі доби спостерігається у
школярів у юнацькому віці, з віком вона поступово збільшується. Максимальна
частота ритму серця за добу у новонароджених досягає 220 уд/хв, а у 10-13
років – становить 200 уд/хв., у дорослих зменшується. Незначно виражена
дисфункція синусового вузла при проведенні холтерівського моніторингу
виявляється практично у всіх здорових обстежуваних. Також за допомогою
даної системи можна визначити АВ-блокаду 1 і 2 ступеня типу СамоловаВенкебаха, яка досить часто зустрічається у дітей і підлітків, шлуночкову
екстрасистолію, яка реєструється приблизно у ¼ обстежених і число яких з
віком збільшується та ускладнюється. За даними літератури не підтверджується
залежність між частотою виявлених шлуночкових порушень ритму від статі,
куріння, фізичної активності.
Дана система дає можливість моніторингу ЕКГ і спірограми за трьома
каналами на компакт флеш карту, об’ємом 100 мбайт. За хвилину обробляє
автоматично запис електронного сигналу, створює її повний опис, зберігає всю
інформацію в електронній пам’яті. Здійснює комп’ютерний аналіз ЕКГ у
відповідності до сучасних вимог ( QRS-комплекси, зміни ST, QT-сегментів,
шлуночкові і надшлуночкові аритмії, варіабельність ритму серця, параметри
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дихання), накопичену інформацію швидко перекидає на монітор. Сучасна
програма автоматичної обробки на базі аналізу ЕКГ сигналу дозволяє зберігати
результати у базі даних системи і за результатами моніторингу
формує
автоматичний звіт про проведені дослідження і є можливим способом
індивідуалізації тренувальних навантажень в залежності від особливостей
структури фізичної підготовленості, чутливим і специфічним методом
діагностики та диференціації фізичних навантажень, а також можливим
способом оцінки ефекту тренувального процесу. Встановлено, що ВРС
збільшується при сприятливій динаміці спортивного тренування і зменшується
при
функціональних порушеннях і дезадаптації організму до фізичних
навантажень.
У 1996 році групою експертів Європейського товариства кардіологів і
Північноамериканського товариства стимуляції і електрофізіології розроблені
стандарти аналізу ВРС у відповідності з якими зараз виконується більшість
досліджень. Введено деякі основні його поняття і теоретичні положення. Це
дає можливість співставити дані, які отримані різними дослідниками та широко
використовувати
у спортивній практиці. Рекомендовані стандарти
передбачають часові (статистичні) і частотні (спектральні) показники аналізу
ВРС, отримані програмою ”Кардіо Біоритм”
Інтегральним статистичним показником, який характеризує у цілому ВРС і
залежить від різних нейрогуморальних впливів на
синусний вузол є
стандартне відхилення (SDNN). Збільшення або зменшення SDNN говорить
про зміну вегетативного балансу у бік переваги одного з відділів вегетативної
системи, що однак, не дозволяє вірогідно судити про вплив на ВРС кожного з
них окремо. Наступний показник - RMSSD- квадратний корінь із середнього
квадратів різностей величин послідовних пар інтервалів NN визначає, що на ЕКГ
немає ніяких ектопічних систул. Показник рNN 50% вказує на відсоток
послідовних інтервалів NN, розходження між якими перевищує 50 мс. Значення
показників RMSSD і рNN 50% визначається переважно впливом
парасимпатичного відділу ВНС. Як правило, показники SDNN і RMSSD, рNN
50% змінюються односпрямовано.
Вперше було запропоновано аналізувати електрокардіографічні сигнали за
допомогою спектрального аналізу ВРС. Рекомендовано для аналізу ВРС
визначати спектральну густину енергії у 3-х діапазонах: високочастотні хвилі,
які в основному, відображають вагусний контроль серцевого ритму парасимпатичу активність: повільні хвиль першого порядку на їх потужність
впливають зміни симпатичної активності; повільні хвилі другого порядку, їх
механізм остаточно не встановлений. Використання холтерівської системи
Системи “Dia-Сard” - Solveig, у спортивній практиці дає можливість визначити
переважання типу автономної нервової системи та скоректувати напрямок
спортивної діяльності і фізичні можливості школярів, так як великий спорт
починається саме у цьому віці.
Висновки. Рутинне ЕКГ - дослідження яке дозволяє судити лише про
частоту та регулярність синусного вузла. Система “Dia-Сard” - Solveig відкриває
великі можливості для їх широкого застосування у спортивній кардіології.
Дозволяє проводити тривалий моніторинг ВРС у спортсменів не тільки в стані
спокою. але і в умовах тренувальних занять, здійснювати контроль за
динамікою вегетативних функції при адаптації до фізичних навантажень,
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диференційовано
розвивати
фізичні
здібності,
проводити
науково
обґрунтований спортивний відбір. Особливе значення мають дослідження
вікової динаміки ВРС і своєчасна діагностика вегетативного дисбалансу у юних
спортсменів пре- і пубертатного віку, який характеризується підвищеною
лабільністю нервових процесів і частими порушеннями балансу симпатичної і
парасимпатичної інервації серця. Зростання тренованості пов’язано з
автоматизацією
управління ритмом серця при значному послабленню
центральних впливів, що є відображенням адаптаційно-економізуючих
перебудов нейрорегуляторних систем. Встановлено, що ВРС збільшується при
сприятливій динаміці спортивного тренування і зменшується при
функціональних порушеннях і дезадаптації організму до фізичних навантажень.
Таким чином, спостерігаючи у спортсменів зміни показників ритму серця, ми
отримуємо інформацію, яка характеризує процеси управління основними
життєвими функціями організму.
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АНОТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА
ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО МОНІТОРІНГУ ЕКГ
Олена Довгань, Дмитро Бойко
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного
університету
На сучасному етапі завдяки значному розвитку портативних холестерівських
кардіомоніторів, цінну інформацію про вегетативну регуляцію серцевої діяльності і організму
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спортсменів вцілому можна отримати завдяки сучасним холтерівським кардіомоніторингам за
результатами статистичного та спектрального аналізу варіабельності ритму серця.
Ключові слова: Автономна нервова система, варіабельність серцевого ритму,
холтерівський моніторинг, скатерограми, спектрограми.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА С
ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРИНГ ЭКГ
Елена Довгань, Дмитрий Бойко
Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт имени Тараса
Шевченко
Житомирский военный институт имени С. П. Королева Национального авиационного
университета
На современном етапе благодаря бурному развитию портативных холтеровських
кардиомониторов ценную информацию о нейрогуморальной регуляции сердечной
деятельности и организма спортсменов в целом можно получить на основе инновационных
методов часового (статистического) и частотного (спектрального) компьютерного анализа
вариабельности сердечного ритма.
Ключевые слова: Вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма,
мониторинг, скатерограммы, спектрограммы.
DESCRIPTION OF HEART RATE VARIABILITY USING COMPUTER
MONITORING ECG
Helen Dougan, Dmytro Boiko
Kremenetskiy Regional Humanitarian and Pedagogical University named after Taras
Shevchenko
Zhytomyr Military Institute named after S. Korolev National Aviation University
At modern stage due to rapid development of portable cardiomonitoring devices valuable
information about neurohumoral regulation of functioning of the heart and organism of sportsmen in
general can be got on the basis of innovation methods of statistic and frequency (spectral) computer
analysis of heart rate variability.
Key words: vegetative nervouss system, heart rate variability, monitoring, scaterograms,
spectrograms.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ
Анна Дяченко
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Постановка проблеми. Одним із актуальних напрямків у наш час є
вивчення питань пов'язаних із впливом порушень просторової організації тіла на
поставу дітей. Ґрунтуючись на достатній кількості матеріалу, представленому в
ряді досліджень [1-4], можна з певністю стверджувати, що правильна постава є
показником гармонічного фізичного розвитку і здоров'я людини.
Існує думка [3, 4], що порушення постави можна віднести до пред
патологічних станів, які є однією із серйозних причин перевантаження різних
відділів хребта у школярів, що згодом приводить до виникнення захворювань
як самого опорно-рухового апарату (ОРА), так і внутрішніх органів.
У ряді робіт доведена важливість формування правильної постави як для
практично здорових дітей молодшого шкільного віку [3, 4], так і для
слабкочуючих молодших школярів [2], автором встановлено, що молодші
школярі з різними нозологіями більш підвержені негативним факторам
навколишнього середовища; формування правильної постави в адаптивному
фізичному вихованні (АФВ) особливо актуально.
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Зазначимо, що проблема формування правильної постави та корекції її
порушень у дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором не менш
значиме питання, оскільки, порушення постави спостерігаються майже у 80%
сліпих і слабкозорих дітей ( Ростомашвілі Л.Н. , 1999). Як вказують автори
(Пріленский Т. Н. , 1989 ; Шуплецова Т. С, 1990; Дмитрієв А. А., 1991; Лебедєва
Н. Т. , 1993; Ростомашвілі Л. Н., 1997 , і ін), аномальний розвиток дитини та,
власне, порушення постави, в свою чергу супроводжується порушенням
моторних функцій, відставанням і дефіцитом рухової сфери та призводять до
слабкості загальної та дихальної мускулатури, що негативно відбивається на
фізичній підготовленості, працездатності, рухах дитини; відзначається зниження
загальної рухової активності (Касаткін Л.Ф., 1975), порушення координації і
точності рухів, рівноваги, просторової і тимчасової орієнтації, низький рівень
швидкісних здібностей, спритності, сили всіх м'язових груп, на 12 - 15 %
знижена рухливість в суглобах (Семенов Л.А., 1983 ; Кручинін В.А., 1991;
Мухіна А.В., 2000; Л.В. Шапкова , 2004) .
Виходячи з вище викладеного, мета нашої роботи – дослідити показники
ОРА молодших школярів з послабленим зором, які проживають і навчаються у
спеціалізованій школі-інтернат для слабкозорих дітей, з метою розробки
технології корекції постави.
Для досягнення мети вирішувались наступні завдання: 1. Виміряти лінійні
та кутові показники стопи дітей молодшого шкільного віку з послабленим
зором; 2. Вивчити стан постави дітей 7-10 років з послабленим зором.
У нашій роботі були використані наступні методи дослідження:
теоретичний аналіз наукової та спеціальної літератури, педагогічні
спостереження і експерименти з використанням комплексу методів:
антропометрії, біомеханічного відеокомп'ютерного аналізу біогеометричного
профілю постави школярів з використанням програми «TORSO», визначення
опорно-ресорних властивостей стопи з використанням програми «BIGFOOT»,
дослідження статичної рівноваги та кінематики ходьби, а також методи
математичної статистики.
Результати власних досліджень:
Дослідження були проведені на базі кафедри кінезіології Національного
університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ та спеціалізованої
школи-інтернат для слабкозорих дітей, смт. Самгородок, Козятинського р-ну,
Вінницької області, Україна.
Як вже зазначалось, до числа маловивчених відносяться питання
дослідження порушень постави школярів з послабленим зором, з обліком
кількісних характеристик біогеометричного профілю постави, опорно-ресорних
властивостей стопи, показників статичної рівноваги та кінематики ходьби.
Низках вчених, розглядаючи питання розвитку і стану ОРА, і зокрема стоп
дітей 7-10 років (Рютіна Л. Н., 1997; Сергієнко К. М., 2003 і Адель Бен Жедду
Бен Ларбі, 2007) зазначають, що стопа являється однією із важливих ланок ОРА
людини, морфо-функціональний стан якої має особливо велике значення для
формування всього ОРА у дитячому віці.
У результаті проведеного дослідження нами виявлені особливості
формування стопи молодших школярів з послабленим зором.
Результати вимірів лінійних показників стопи дітей з послабленим зором і
практично здорових однолітків представлені в таблиці.
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Таблиця 1
Антропометричні характеристики стопи молодших школярів, см
Вік, років
8
9
10
К. М. Сергієнко, практично здорові школярі
19,91
20,23
21,29
21,31
0,19
0,17
0,24
0,23
6,83
7,81
8,12
9,19
0,1
0,07
0,06
0,17
Результати власних досліджень, школярі з послабленим зором
18, 14
19,21
19,54
21,33
0,64
0,54
2,21
1,31
6,43
7,26
7,61
9,02
0,56
0,50
1,07
0,63

Показники

7

Довжина
стопи, см

x

Ширина
стопи, см

x

Довжина
стопи, см

x

Ширина
стопи, см

x

S
S

S
S

Враховуючи, що отримані автором [5] дані мають допустиму мінливість
для нормального закону розподілу, нами проведено порівняння середніх
величин довжини і ширини стопи дітей з послабленим зором з відповідними
антропометричними показниками практично здорових дітей. Як видно з даних
таблиці 1, показники довжини стопи у дітей з послабленим зором і практично
здорових однолітків не мають статистично вірогідних відмінностей (p<0,05).
У даному аспекті цікавим є порівняння висоти склепіння стоп, оскільки
склепіння стопи - важливий орган, пружні коливання якого оберігають організм
від грубих поштовхів і струсів під час ходьби. Порушення пружних властивостей
склепіння починається у зв'язку з перевантаженням і перевтомою м'язів.
Порівняння отриманих нами величин склепіння стоп дітей з послабленим зором з
показниками практично здорових дітей представлені у таблиці 2.
Таблиця 2
Показники висоти склепіння стопи хлопчиків 7-10 років, мм
Права стопа

Вік, років
7
8
9
10
Вік, років
7
8
9
10

x

n
7
7
11
8

Ліва стопа
S

x

S

Н. Л. Носова; практично здорові школярі
29
2,2
29
2,2
31
3,3
31
3,3
33
2,9
33
2,9
35
2,3
35
2,3
Результати власних досліджень, школярі з послабленим зором
26,39
1,06
27
1,1
27,54
1,75
27
1, 06
29,70
3,35
30
4,01
32,4
2,24
32
2,5

Нами також проведені дослідження стосовно визначення стану склепіння
стоп у дітей з послабленим зором (використовувався метод Чіжина, а також
відеокомп'ютерний
аналіз
опорно-ресорних
властивостей
стопи
з
використанням програми «BIGFOOT», яка розроблена на кафедрі кінезіологіїї
НУФВіС під керівництвом завідувача кафедри професора Кашуби В.О.).
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Аналіз відеограм стоп молодших школярів з послабленим зором дозволив
виявити у дітей
різні порушення рухової функції стопи. Нами було
встановлено, що зміна морфо-біомеханічних показників стоп найчастіше
відзначається у 7 - ми річному віці, що підтверджують отримані автором Адель
Бен Жедду Бен Ларбі [1] результати при дослідженні кутових характеристик
стопи практично здорових школярів 7 - 10 років (табл.3).
Таблиця 3
Показники геометрії суглобних кутів стоп школярів 7 - 10 років
Показники
Вік, років

Кут α 
Кут  
7
8
9
10
7
8
9
Адель Бен Жедду Бен Ларби; практично здорові школярі

x

22,85

23,20

27,13

27,57

27,80

28,27

S

2,51

3,84

4,61

3,96

x

21,96
1,92

2,76
3,34
3,08
3,35
Результати власних досліджень
23,27
23,29
24,0
24,9
1,15
1,1
1,83
5,15

26,23
2,39

28,52
4,89

27,75
3,65

S

24,77

24,67

10

Склепіння стопи досить взаємозалежне з поставою людини. За даними
низки авторів (Рютіна Л. Н., 1997; Сергієнко К. М., 2003; Адель Бен Жедду Бен
Ларби, 2007), плоскі і сплощені стопи часто сполучаються з лордотичним видом
постави, бічними викривленнями хребта та іншими порушеннями постави, що, у
свою чергу, призводить до більшого тиску на склепіння стопи.
У ході дослідження нами проаналізовані роботи різних авторів, проведені у
загальноосвітніх школах України за період 2001- 2009р.р., результати яких
свідчать про неухильний ріст порушень постави серед дітей молодшого
шкільного віку.
Так, за даними Н. Л. Носової [4], типи порушення біогеометричного
профілю постави молодших школярів розподілилися в такий спосіб: кругла
спина спостерігалась у 30 % дітей, порушення постави у фронтальній площині
(сколіотична постава) - у 22 %, кругло-ввігнута - у 16%.
Як вже зазначалось, відхилення у стані постави дітей з порушеннями зору
під впливом сукупності негативних факторів зростають з кожним роком.
Наприклад, у 2004 році, в роботі Н. Н. Мелентьєвої відмічено збільшення
відсотку порушень постави дітей з порушеннями зору, в порівнянні з
результатами досліджень авторів минулих років, саме у молодшому шкільному
віці.
Проведені власні дослідження свідчать про неухильний ріст порушень
біогеометричного профілю постави дітей 7-10 років з послабленим зором:
нормальна постава спостерігається лише у 21 % обстежених дітей, кругла спина
– у 32 %, кругло-увігнута спина – у 10 %, плоска спина – у 12% та порушення
постави у фронтальній площині (сколіотична постава) – у 25% випробуваних
дітей. Вивчення особливостей біогеометричного профілю постави молодших
школярів з послабленим зором показало, що найбільший відсоток (60%)
порушень постави припадає на вік 8-9 років.
Зазначимо, що у результаті дослідження виявлені кутові характеристики
при різних порушеннях постави, що мають статистично достовірні (p>0,05)
розходження з показниками нормальної постави дітей з порушеним зором.
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Висновки. Сукупність отриманих даних стала первинною інформацією
для обґрунтування та розробки технології корекції порушень постави дітей
молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі адаптивного
фізичного виховання. Розроблену технологію корекції порушень постави дітей
молодшого шкільного віку з послабленим зором доцільно здійснювати за
даними обстеження біогеометричного профілю постави, кутових характеристик
нахилу тулуба відносно вертикалі при збереженні статичної пози та під час
ходьби. Розроблений алгоритм організації оздоровчих занять складається з
трьох етапів: вступного, корекційного, підтримуючого. Складовою частиною
корекційної технології є аудіо-програма «Школа постави», яку можна
використовувати не лише на уроках у спеціалізованих інтернатах, а також і при
самостійних заняттях. Аудіо-програма включає текстовий компонент
комплексів корекційно-профілактичних вправ, музичні сюжети для
використання під час проведення фізкультурного свята «Фестиваль постави».
1.

2.

3.
4.

5.
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АНОТАЦІЇ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ
Анна Дяченко
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
У статті представлені результати дослідження стану опорно-рухового апарату дітей
молодшого шкільного віку, які стали первинною інформацією для обґрунтування та розробки
технології корекції порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у
процесі адаптивного фізичного виховання.
Ключові слова. Молодші школярі, стопа, постава.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ
Анна Дяченко
Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского
В статье представлены результаты исследования состояния опорно-двигательного
аппарата детей младшего школьного возраста, которые стали первичной информации для
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обоснования и разработки технологии коррекции нарушений осанки детей младшего
школьного возраста с ослабленным зрением в процессе адаптивного физического воспитания.
Ключевые слова: младшие школьники, стопа, осанка.
RESEARCH OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF ELEMENTARY SCHOOL
CHILDREN WITH REDUCED VISION
Anna Dyachenko
Vinnitsa state pedagogical university named after Mikhail Kotsyubinskogo
The results of investigation of musculoskeletal primary school children who have become the
primary information for the study and development of technologies correction of posture disorders of
primary school children with weak eyesight in the adaptive physical education.
Key words: younger students, feet, posture.

МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З
ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
Юлія Зінченко
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. За даними статистики в Україні частота
захворювань церебральним паралічем становить від 2,3 до 4,5 випадків на
тисячу дитячого населення та проживає більше 30 тис. осіб, які страждають
церебральним паралічем [1, 8].
Дитячий церебральний параліч (ДЦП) - це захворювання яке об'єднує
групу етіологічних і патогенетичних гетерогенних резидуально-органічних
синдромів, які є наслідком ураження головного мозку в перинатальному
(пренатальному, інтранатальному, і постнатальному) періоді з ураженням
рухового пірамідного шляху. ДЦП відносять до не прогресуючих захворювань
[8].
Дане захворювання нервової системи, незалежно від форми та ступеня
ураження, дає довічну інвалідизацію особистості, що в подальшому потребує
постійних занять з фізичної реабілітації. Для визначення проблем пацієнта,
складання індивідуальної програми фізичної реабілітації і вчасної корекції для
дітей з церебральним паралічем, важливу роль відіграє реабілітаційне
обстеження [1, 6, 7]. На сьогодні розроблені методи обстеження для дітей з
церебральним паралічем які проводяться у спеціалізованих навчальних закладах
та лікарнях реабілітації. Зокрема у посібнику Марченко О. К. [6], подані
авторські схеми обстеження для дітей з церебральним паралічем, однак у даних
схемах не відображено комплекс методів, які дають змогу оцінити психічні та
рухові можливості дитини [5]. Саме тому метою нашої роботи було скласти
схему обстеження для дітей з церебральним паралічем, яка дозволить оцінити
комплексні порушення, що в подальшому сприятиме розробці індивідуальної
програми фізичної реабілітації для дітей з церебральним паралічем.
Завдання:
1.
Вивчити та узагальнити методи реабілітаційного обстеження при
неврологічних захворюваннях;
2.
Проаналізувати методики обстеження для дітей з церебральним
паралічем.
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Організація дослідження:
1.
Збір, аналіз, та узагальнення даних науково-методичної літератури,
визначення основних методів обстеження осіб з неврологічними
захворюваннями, осіб з порушеннями ОРА, а також дітей з ЦП.
2.
Розробка картки обстеження дітей з церебральним паралічем.
Аналіз літературних джерел. Сьогодні є розроблена велика кількість
методів реабілітаційного обстеження, які дозволяють визначити основні
порушення життєдіяльності, здатність особи до самообслуговування,
психологічний стан людини, схильність особистості до депресії при тих чи
інших захворюваннях [2, 3, 6, 7].
Аналіз літератури свідчить [10], що основні обстеження при неврологічних
захворюваннях спрямовані на визначення порушення життєдіяльності, а саме
незалежність людини від сторонньої допомоги.
Один із перших С. Катз запропонував індекси активності життєдіяльності
ADL (activity in daily living), який оцінював залежність особи від сторонньої
допомоги, при виконанні шести операцій: вмивання, одягання, відвідування
туалету, пересування акти дефекації і сечовипускання, прийом їжі [10].
Відомий також індекс Бартела заснований на оцінці 10 функцій. Цей індекс
дозволяє оцінити самостійність особистості. Сумарна оцінка варіює від 0 до 100
балів [10]. При застосуванні цієї шкали необхідно опитати хворого, його рідних
або друзів, медперсонал. Однак найважливіші результати обстеження
відбуваються при безпосередньому спостереженні за пацієнтом, стежачи за тим,
що хворий дійсно робить [10].
Індекс загального психологічного благополуччя складається з запитань які
дозволяють вивчити емоційні порушення, які виникли у зв’язку із
захворюванням, та які понижують самооцінку та загальне благополуччя. Індекс
складається з 22 пунктів, які можна розподілити на 6 субшкал, які
характеризують наступні стани: тривога, депресія, самоконтроль, загальне
здоров’я, емоційне благополуччя, життєва енергія. Для кожного пункту дано 6
можливих варіантів відповідей, які повинен вибрати обстежуваний. Негативна
відповідь оцінюється у 0 балів, позитивна відповідь – 5 балів. Сума балів
коливається від 0 до 110 балів. Середнє значення індексу психологічного
благополуччя у здорових людей приблизно дорівнює 105 балів [9].
Особи з порушенням центральної нервової системи мають комплексні
порушення, до яких відноситься і порушення амплітуди рухів, які відіграють
велику роль у житті неповно справної особи. Саме тому визначення амплітуди
рухів є необхідним при реабілітаційному обстеженні [3].
Для вимірювання амплітуди руху у суглобах використовують метод
гоніометрії. Метод гоніометрії автори, Дідух Г. В., Білянський О.,
використовують у свої методиках для осіб з неврологічними порушеннями, а
також з порушенням опорно-рухового апарату [2, 3].
При неврологічних порушеннях у осіб спостерігається порушення м’язової
сили, саме тому обстеження м’язової сили автори використовують у методиках
та застосовують метод мануального м’язового тестування, за шестибальною
шкалою від 0 до 5.
ММТ – це тест на визначення здатності м’язів діяти проти сили гравітації і
сили зовнішнього опору. ММТ дозволяє оцінити м’язову силу за наявності
реальної амплітуди руху [4].
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Характерним проявом неврологічних захворювань є спастика кінцівок,
тому для визначення рівня спастики автори, такі як Білянський О. та
Помаранський О. радять використовувати шкалу спастичності за Ашвордом [2].
Шкала спастичності за Ашвордом дозволяє визначити тонус м’язів за
допомогою пасивних рухів у кінцівках та визначити кількісну оцінку м’язового
тонусу [2].
Аналіз літературних джерел свідчить, що необхідно обстежувати не лише
фізичні можливості осіб з неврологічними захворюваннями, також звертати
увагу на обстеження психологічного стану. Саме психологічний стан є
важливим показником для осіб з характерними захворюваннями, однак автори
звертають менше уваги на методи які визначають психологічні стани
особистостей [9].
Неврологічні захворювання, а саме ДЦП характеризується комплексом
рухових порушень, для визначення усіх дефектів, використовують, відому
сьогодні оцінку моторних функцій за шкалою ОРРФ.
Оригінальна шкала включає 88 завдань, які оцінюють моторні функції у
п’яти вимірах (під тестах): А) лежання та перевороти, B) сидіння, C) повзання і
пересування на колінах, D) стояння, E) хода, біг, підскакування. Кожне завдання
оцінюється за 4 бальною шкалою (0 – 1 – 2 - 3 бали). Всі завдання може
виконати нормальна п’ятирічна дитина. В кінці обстеження обчислюється
загальний бал розвитку великих моторних функцій, а також бал по кожному з
вимірів – лежання, сидіння, повзання, стояння та хода.
Одна з проблем, з якою стикаються діти з церебральним паралічем, є
порушення дрібної моторики, саме тому необхідно здійснити оцінку даних
функцій для подальшої реабілітації. Аналіз літератури свідчить, що оцінку
дрібної моторики здійснюють за допомогою методики обстеження захоплення
предметів C. Solleman [1]. На двох руках досліджують: щипкове захоплення (1 –
двопальцевий щипок, 2 – захоплення ключа, 3 – трипальцейвий щипок, 4 –
п’ятипальцейвий щипок) та долонне захоплення (5 – діагональне, 6 – поперечне,
7 – сферичне, 8 – площинне захоплення) [1].
Деякі автори звертають свою увагу на тестування патологічних рефлексів
[10]: визначення затримки дії тонічних рефлексів при вираженому лабіринтному
тонічному рефлексі – підняття голови лежачи на спині і животі без підняття
плечей. При наявності ознак симетричного шийно-тонічного рефлексу – стояння
рачки з утриманням середнього положення голови або підняття і опускання
голови без зміни положення кінцівок. Продовжена дія асиметричного шийнотонічного рефлексу може бути перевірена одночасними рухами рук вперед, у
сторони з утриманням голови в середньому положенні або поворотами голови з
утриманням рук, витягнутих вперед або в сторони. Залишкові явища хапального
рефлексу можна виявити при виконанні захоплення, утримання і кидка
предмету з урахуванням часу виконання або по команді [10].
Аналіз сучасної методичної літератури свідчить про необхідність
визначення функцій самообслуговування у дітей церебральним паралічем, та
застосовувати тест, який визначає ступінь сформованості основних життєво
необхідних форм діяльності [9]:
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Таблиця 1.
Схема реабілітаційного обстеження дітей з церебральним паралічем
Назва методу

Гоніометрія
Мануальне
м’язове
тестування
(ММТ)
Шкала
спастичності
Ашфорда

Оцінка
моторних
функцій ОРРФ

Індекс загального
психологічного
благополуччя

Мета
Дії під час обстеження
Обстеження рухової сфери
В.П. сидячи або лежачи. Згинання,
Визначити амплітуди
розгинання: плеча, ліктя, кисті, стегна,
рухів у кінцівках
гомілки, стопи. Вимірювання правої та лівої
кінцівки.
В.П. лежачи або сидячи. Тестуємо:
розгиначі, згиначі передпліччя, кисті, стегна,
гомілки; відвідні привідні м’язи пальців,
Визначити сили
стегна. Вимірювання правої та лівої
м’язів у кінцівках
кінцівки.
В.П. сидячи або лежачи. Тестуємо: згиначі
Визначити
передпліччя, розгиначі гомілки, привідні
спастичність у
м’язи плеча та стегна.
кінцівках
Вимірювання правої та лівої кінцівки.
В.П. на спині, на животі, сидячи, на
чотирьох, на колінах, стоячи. Проводимо 88
завдань, у п’яти вимірах: (А) лежання та
пововроти-17; (В) сидіння-20; (С) повзання,
Визначити комплекс
рачкування-14; (D) стояння-13; (Е) ходьба,
рухових порушень
біг, стрибки-24.
Обстеження психоемоційної сфери
Визначити
емоційні
порушення

Ставим 22 запитання, які визначають
наступні стани пацієнта: тривого; депресія;
самоконтроль; загальне здоров’я; емоційне
благополуччя; життєва енергія.

Обстеження сфери самообслуговування
Виконання дитиною наступних завдань:
миття рук, ніг, обличчя, використання
рушника, чищення зубів, розчісування
волосся, використання туалету; тримання та
Визначити
використання ложки під час прийому їжі,
сформованість
тримання та використання горнятка;
основних
Оцінка
знімання та одягання одягу, головного убору;
життєво
самообслуговування
застібання, розстібання замків на одязі;
необхідних форм
взування, розування, розшнуровування,
діяльності
зашнуровування взуття.

- Формування гігієнічних навичок (миття рук, обличчя, ніг; користування
рушником; чищення зубів; розчісування волосся; користування туалетом);
- Годування (спосіб тримання та використання ложки або інших столових
приборів під час прийому твердої та рідкої їжі; спосіб тримання та
використання горнятка під час пиття);
- Одягання / роздягання (спосіб знімання, вдягання та заправляння окремих
предметів одягу – головних уборів, куртки, сорочки, штанів, шкарпеток,
колготів, рукавиць.
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Результати дослідження. Аналіз літературних джерел свідчить про
застосування різноманітних методів обстеження осіб з ураженням ОРА при
захворюваннях ЦНС для складання програм з фізичної реабілітації, однак в них
подається перевага обстеженню лише рухових функцій та сфери
самообслуговування. Тому ми пропонуємо схему реабілітаційного обстеження
дітей з церебральним паралічем, що дозволить оцінити рухову, психоемоційну
сферу та сферу самообслуговування та індивідуалізувати процес фізичної
реабілітації даної дитини (табл. 1).
Висновок. Аналіз літературних джерел свідчить про різноманітні методи
обстеження осіб з ураженням ОРА при захворюваннях ЦНС. Також на сьогодні
є розроблена велика кількість методик обстежень дітей хворих церебральним
паралічем, які дозволяють оцінити рухові функції та сферу самообслуговування.
Саме тому проаналізувавши авторські методки ми запропонували схему
обстеження для дітей з церебральним паралічем, яка вивчає рухову сферу,
психоемоційну сферу та сферу самообслуговування,
яку можна
використовувати для фахівців фізичної реабілітації у закладах відновного
лікування, що в подальшому дозволить оцінити рухову, психоемоційну сферу та
сферу самообслуговування та індивідуалізувати процес фізичної реабілітації
даної дитини.
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АНОТАЦІЇ

МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ
ПАРАЛІЧЕМ
Юлія Зінченко
Львівський державний університет фізичної культури
У статті висвітлено методи обстеження, які застосовують сучасні автори у своїх
методиках фізичної реабілітації для осіб з ураженням центральної нервової системи, опорнорухового апарату та особливості обстеження дітей з церебральним паралічем, а саме
з’ясовується значення оцінки психоемоційного стану і рухової сфери особистості.
У статті запропонована схема обстеження, для дітей з церебральним паралічем, для
визначення основних порушень.
Ключові слова. Фізична реабілітація, дитячий церебральний параліч, обстеження,
методи.
МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИТЕЙ С
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Юлия Зинченко
Львовский государственный университет физической культуры
В статье освещены методы обследования, которые применяют современные авторы в
своих методиках физической реабилитации для лиц с поражением центральной нервной
системы, опорно-двигательного аппарата и особенности обследования детей с церебральным
параличом, а именно изучается значение оценки психоэмоционального состояния и
двигательной деятельности личности.
В статье разработана нами усовершенствованная схема обследования для детей с
церебральным параличом, для определения основных нарушений.
Ключевые слова. Физическая реабилитация, детский церебральный паралич,
обследования, методы.
METHODOLOGIES OF EXAMINATION FOR CEREBRAL PALSY CHILDREN
Julia Zinchenko
Lviv State University of Physical Culture
In the article presented hereby different methodologies of rehabilitation survey. There are
different survey methods, which applying modern authors in their approach to physical rehabilitation,
for persons with disorders of the central nervous system and musculoskeletal system, turn the value of
psycho-emotional sphere and motor skills of a personality.
In this article developed improved chart of inspection for cerebral palsy children, to determine
violations.
Key words: cerebral palsy children; physical rehabilitation; methods; examination.

БЕЗАПАРАТНІ МЕТОДИКИ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
Наталія Івасик
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. За даними МОЗ
України в останні п’ять років найбільше у дітей підвищилася захворюваність на
хвороби органів дихання. У комплексному лікуванні бронхо-легеневих патологій
на сьогодні широко використовують методи фізичної реабілітації. Дихальна
гімнастика є одним із методів фізичної реабілітації, яка сприяє нормалізації
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дихання. Так дихальна гімнастика за Бутейко являє собою вольове керування
диханням (ВКД) та передбачає, що вдих повинен бути невеликим, а видих дуже
довгим [7]. Л. А. Ісаєва й авт. на основі модифікації вольової ліквідації
глибокого дихання для дорослих за К.П. Бутейком запропонували метод
вольового обмеження глибини і частоти дихання для дітей з бронхіальною
астмою [6]. Однак вона протипоказана для застосування при гормонозалежній
бронхіальній астмі та важкому її перебігу; відхиленні з боку центральної
нервової системи (епілепсія, психічні розлади); захвоюваннях ЛОР-органів
(гайморит, синусит, декомпенсований тонзиліт, збільшення аденоїдів II-III
ступеня); а також до тимчасових протипоказів відносяться гострі інтеркуррентні
захворювання, загострення запального процесу в легенях [6].
Метод затримки дихання Ю. Буланова також базується на системі ВКД за
Бутейко. За методикою Ю. Буланова затримки дихання є дуже тривалими, при
яких появляється стан задухи. Коли почуття дискомфорту стає максимальним, то
згідно даної методики, потрібно починати робити активні рухи, але
продовжувати затримувати дихання (гортань повинна бути перекритою).
Загалом слід придушити в собі бажання дихати глибоко і часто - дихання
повинно бути «малим» [7].
Методика Стрельнікової А.Н. базується на акценті вдиху, який доцільно
робити ротом у поєднанні з рухами руками та тулубом, які дають протидію
дихальним м’язам. Темп виконання вправ високий, оскільки автор методики
радить робити вдихи частіше, ніж 60 разів на хв. [7].
В програмах фізичної реабілітації часто застосовують звукову гімнастику.
Вона полягає в промовлянні певних звуків та їх поєднані у певному порядку,
при цьому вібрація голосових зв'язок передається на гладку мускулатуру
бронхів, легені, грудну клітку, розслабляючи спазмовані бронхи і бронхіоли.
Сила вібрації залежить від сили повітряного струменя, що виникає при
проголошенні тих чи інших звуків, цей факт використовують для тренування
дихальних м'язів, найбільше - діафрагми. Виконуючи вправи звукової
гімнастики, потрібно пам’ятати, що всі звуки слід вимовляти строго певним
чином, залежно від мети гімнастики [5, 7]. Окрім вищезгаданих, сьогодні в
літературі можна знайти велику кількість різноманітних методик дихальної
гімнастики. Тому метою нашої роботи є аналіз безапаратних методик дихальної
гімнастики.
Звязок роботи з науковим планом. Робота виконується за темою
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту
на 2011-2015 рр., тема 4.2. «Фізична реабілітація неповносправних з
порушенням діяльності опорно-рухового апарату» (номер держреєстрації
0111U006471).
Результати дослідження. Вивчаючи літературу, ми виявили, що поруч з
відомими методиками дихальної гімнастики на сьогодні широко рекомендують і
інші методики як дихальної гімнастики, так і східної гімнастики (пранаями,
йога). Так, дихальна методика Василькова А.А.-Куликова Л.М. характеризується
тим, що включає навчання пацієнта нормалізації механіки дихання при
одночасній нормалізації систем і органів, що впливають на процес дихання.
Навчання ведуть залежно від стану іннервації симпатичного і парасимпатичного
відділів вегетативної нервової системи, при цьому в разі нормальної іннервації
цих відділів послідовно навчають диханню починаючи зі стану спокою та в
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подальшому при фізичному навантаженні, враховуючи концентрацію лактату
[1].
Дихальна гімнастика В.С. Чугунова базується на аутогенному тренуванні і
спрямована на сприяння швидкому відпочинку, заспокоєнню, набуття навичок
самопізнання і управління своїм станом. Суть методики полягає у виконанні
глибокого вдиху у певному вихідному положенні, після чого виконується вправа
з концентрацією уваги на диханні [10].
За методикою регламентованого управління зовнішнім диханням
Н.Г. Триняка оптимальна тривалість фаз і інтервалів між ними визначається
строго індивідуально, на підставі максимального і субмаксимального часу
вольової затримки дихання як на вдиху, так і на видиху. В основі методики 6
мікроциклів, які складають 1 макроцикл. При легкому виконанні та перенесенні
першого мікроцикла дихальних вправ (відсутність запаморочення, миготіння
мушок перед очима, нападів кашлю і задишки), нормальному самопочуттю та
здатності виконати дихальні вправи з більшою тривалістю фаз і інтервалів між
ними автор методики рекомендує переходити до оволодіння наступними
мікроциклами, але не раніше, ніж через 2-3 дні виконання вправ з попереднього
мікроциклу. Для цього фази вдиху, видиху і паузу на видиху збільшують на 1
секунду, а паузу на вдиху - на 2 секунди і так послідовно до тих пір, поки
затримка дихання на вдиху в одному з мікроциклів не досягне субмаксимального
часу затримки дихання на вдиху. Після цього проводиться повторне тестування
проб на затримку дихання та розраховується навантаження на наступний
макроцикл [9].
Методика довільного зменшення хвилинного об’єму дихання за
В.В. Гневушевим полягає в довільному зниженні повітря, яке вдихається,
збільшенні тривалості вдиху і вкороченні видиху [3]. Методику довільного
керування диханням для дітей адаптувала Свєженцова Л.Г., яка наголошує на
відсутності протипоказів до занять за даною методикою [8].
Автором методу трифазного дихання є Лео Кофлер, а його послідовниками
О. Лобанова - Е. Лук'янова. Методика трифазного дихання базується на східних
системах дихання (в тому числі йоговскої пранаями і системи дихання даосів).
Основою його методики є 3 фази: мимовільний, безшумний вдих носом; видих;
пауза. Е. А. Лук'янова вважала, що головним показником правильного дихання є
постійний вдих носом. Згідно її теорії, якщо людина вдихає ротом, то вона дихає
неправильно. Згідно методики Е. А. Лук'янової показником неправильного
дихання є додатковий звук, що виникає при вдиху, - своєрідне шипіння або
схлип. Дана система зміцнення дихального апарату ніяк не пов'язана з
затримками дихання, вона базується на озвученому видиху. Озвучений видих є
основним механізмом тренування витривалості дихальної мускулатури, оскільки
людина може довільно змінювати силу, тривалість і забарвлення звуку. Автори
методики рекомендують особливу увагу звертати на тренування головного
дихального м'язу - діафрагми. [7]. Дана методика рекомендуєься при кардіореспіраторних захворюваннях, хронічному нежитю та аденоїдах. Однак вона
протипоказана при: гострих гарячкових станах; кровотечах; високому
артеріальному, внутрішньочерепному або внутрішньоочному тиску [7].
Техніка гіпервентіляціонного тренування дихання заснована на
гіпервентиляції і використовуються для входження в змінений стан свідомості.
На сьогодні найвідоміші 3 техніки гіпервентіляціонного дихання це: ребефінг;
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холотропне дихання; вайвейшн. Ці техніки дихання призначені для
епізодичного, короткочасного використання [7]. Ребефінг (від англ. Rebirthing «повторне народження») - це психотерапевтична та загальнооздоовча дихальна
гімнастика, офіційно визнана в 1974 р.
Процедура ребефінга базується на 5 елементах :
1.
Циклічне «зв'язане» дихання (без пауз між вдихом і видихом) .
2.
Повне розслаблення (м'язове і психічне) .
3.
Увага до деталей, тотальна об'ємна увага, не контрольована
свідомістю, а відпущена, вільна, увагу до тих відчуттів, які приходять до Вас від
тіла в даний момент часу, підтримуючи контакт з тілом.
4.
Інтеграція в радості, гнучкість контексту. Інтеграція - просування
від негативного контексту до позитивного, від негативного сприйняття і оцінки
ситуації до іншого, гнучкого, більш позитивного погляду на ситуацію.
«Зв’язане» дихання може автоматично зміни контекст (спосіб сприйняття
реальності).
5.
Повна довіра до процесу ребефінга: у кожному процесі відбувається
саме те, що необхідно в цей момент даній людині, повна довіра до себе, до своїх
відчуттів, до тієї користі, яку вони принесуть здоров'ю та життю. Не треба
свідомо щось контролювати, чимось керувати, нехай ребефінг йде спонтанно, і
він протікає саме так, як найбільш корисно для конкретної людини в даний
момент [7].
«Зв’язане» дихання - головний інструмент доступу до інформації, що
знаходиться в несвідомій частині психіки. У процесі ребефінга
використовуються 4 складові дихання: глибина, інтенсивність і швидкість
протікання психологічних процесів, які безпосередньо залежать від глибини і
частоти дихання [7].
Холотропне дихання, розроблене американським психіатром С. Гроф, є
одним з напрямків трансперсональної психотерапії. Основу цієї техніки
становить інтенсивне дихання, комбіноване зі спонукаючою музикою і
фокусуванням на рухах тілом [7].
Вайвейшн (від лат. Vivo - «жити») - створена психологом Дж. Ленордом у
1975році. Основа вайвейшн - циркулярне дихання. Подібне дихання діє,
викликаючи релаксацію, відновлення сприйняття і перефокусування мислення,
приносячи відчуття задоволення і допомагаючи подивитися на життя новими
очима.
Процедура вейшен, як і ребефінг, базується на 5 елементах: циркулярне
(зв'язане) дихання; повна релаксація; тотальна увага; інтеграція в радості.
Вайвейшн «Очі в очі» (контекстуальний різновид); повна довіра до процесу
vivation [7].
Під час дихального процесу пропонується: досліджувати найтонші змін у
своєму тілі; «вдихати» через найсильніше почуття; отримувати задоволення від
цього почуття, як можна сильніше [7].
Протипоказом до застосування методик гіпервентиляційного дихання є:
травми головного мозку; кровотечі; бронхіальна астма; порушення носового
дихання; емфізема легенів; задишка; запаморочення, непритомність; високий
артеріальний, внутрічерепний або внутрішньоочний тиск; психічні
захворювання та розумові відхилення [7].
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Ще одна методика дихальної гімнастики, яка часто зустрічається в
літературі - ридаюче дихання. У процесі використання ридаючого дихання
виконуються наступні основні елементи: вдих - видих - пауза. І вдих, і видих
здійснюються тільки ротом, дихання носом виключається. Видих завжди
повинен бути тривалішим ніж вдих. За даними Вилунас Ю. заняття за
методикою ридаючого дихання можна робити в будь-якому пложенні, практично
в будь-якому місці і в будь-який час. Процес ридаючого дихання постійно
контролюється центральною нервовою системою, яка його «включає» і
«відключає». Ридаюче дихання, за даними автора методики, «включено», якщо
видих здійснюється легко, без жодного примусу і зусиль. Ридаюче дихання
«відключено», якщо видих здійснюється утруднено, із зусиллям, якщо
доводиться буквально виштовхувати повітря - це сигнал, що головний мозок
поки не «включив» ридаюче дихання, оскільки в організмі мало «заблокованого»
кисню [2]. Ридаюче дихання може бути: сильним; помірним; слабким. Автор
методики радить заняття завжди починати з сильного ридаючого дихання [2].
На сьогодні як у нас, так і за кордоном широко використовують з метою
дихальної гімнастики і східну гімнастику тай-цзи та гімнастику за системою
йоги [4, 7, 11].
Східна гімнастика тай-цзи цюань є одним з найвідоміших стилів ушу, дія
якої спрямована на запобігання хвороби і поліпшення загального стану здоров'я.
Механізм даної методики полягає в активізації біологічних можливостей і
природних енергетичних ресурсів організму.
Дана гімнастика має широкий спектр дії і може бути використана при:
захворюваннях дихальної системи; захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
хворобах суглобів і хребта; серцево судинніх захворюваннях; депресивних
станах; порушеннях діяльності нервової системи; синдромі хронічної втоми;
захворюваннях шкіри; статевих розладах.
Протипоказом до застосування гімнастики тай-цзи є: підвищена
температура; гострі захворювання та загострення хронічних; вік (до 6 років); I
триместр вагітності.
При виконанні дихальних вправ тай-цзи необхідно зосередитися, відкинути
сторонні думки і заспокоїтися. Свідомість має бути спрямована тільки на
виконання необхідних дій і рухів. Координація дихання і руху - головний
принцип мистецтва тай-цзи, який означає, що дихання повинно гармонійно
поєднуватися з усіма рухами, які виконуються. Як правило, вдих виконується
під час виконання таких рухів як: розгинання тулуба, згинання рук, ударні рухи
ногами, а вдих - при згинанні ніг в колінах і розгинанні рук [4, 7].
Хатха-йога - це складова частина індійської йоги, яка включає в себе
систему фізичних вправ, спрямованих на вдосконалення людського тіла і
функцій внутрішніх органів. Вона складається з статичних поз (асан), дихальних
вправ і елементів психорегуляції. Вплив асан на організм залежить принаймні
від двох чинників: сильного розтягнення нервових стовбурів і м'язових
рецепторів, посилення кровотоку в певному органі (або органах) внаслідок
зміни положення тіла. Виконання спеціальних дихальних вправ (контрольоване
дихання), яке пов'язано з затримкою дихання, крім нервово-рефлекторного
впливу на організм сприяє збільшенню життєвої ємності легень і підвищує
стійкість організму до гіпоксії. Стимуляція відновних процесів і підвищення
ефективності відпочинку відбувається завдяки зниженню потоку імпульсів від
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розслаблених м'язів в ЦНС, а також посиленню кровотоку до м'язових груп, які
виконували роботу [4].
Великий інтерес представляє дихальний розділ йоги, відомий під назвою
«пранаяма». Він має пряме відношення до зміцнення здоров'я людини і
профілактики хвороб. Головні поняття пранаями - пурака (вдих), кумбхака
(затримка дихання після вдиху), речака (видих) і шуньяка (затримка після
видиху). Дихання в більшості пранаям виконується через ніс. Видих, вдих і стан
спокою, затримки, є трьома моментами, які вимагають регуляції по їх характеру,
тривалості і пропорційності. Пропорційність означає взаємне відношення
тривалості всіх трьох етапів дихання. Найчастіше зустрічається пропорція одної
одиниці часу для вдиху, чотири одиниці для затримки повітря і дві одиниці часу
для видиху. Однак Патанджалі (засновник Йоги) не згадує про співвідношення
1:4:2 або якоїсь іншої пропорції, пропонуючи практикуючим визначити свій
власний стандарт, що забезпечує найбільшу зручність і результативність [4].
Однак існує багато обмежень до застосування пранаям: ними не слід
захоплюватися людям у віці до 18 років, необхідно забезпечувати максимально
можливу чистоту повітря (яке і є носієм пранаями), не рекомендується
виконувати вправи при підвищеному тиску, черепно-мозкових травмах, гострих
запальних процесах, хворобах крові і т. п. [4].
Бодіфлекс - дихальна гімнастика, заснована на аеробному диханні, яка
сприяє оздоровленню організму. В її основі лежать як ізотонічні так і
ізометричні вправи та вправи на розтяг з акцентом на диханні. Основна увага в
системі бодіфлекс приділяється правильному диханню, схема тренування
виглядає наступним чином: видихнути все повітря через рот, тоді швидко
вдихнути через ніс, після чого зробити форсований видих через рот,
максимально втягнути живіт і затримати дихання на 5-8 сек, тоді розслабити
м’язи живота і зробити вдих.
Протипоказом до застосування дихальної гімнастики бодіфлекс є:
вагітність; травми головного мозку; гострі гарячкові стани; вірусні простудні
захворювання; кровотечі; високий артеріальний, внутрішньочерепний або
внутрішньоочний тиск [7].
Висновок. В усіх методиках дихальної гімнастики акцентується увага на
різних поєднаннях вдиху, видиху та паузи з виконанням певних рухів або ж
лише зміна фаз дихання чи певного вихідного положення. Практично в усіх
методиках при вдиху рекомендуються рухи, які сприяють розширенню грудної
клітки, лише в методиці за Стрельниковою пропонується протилежний рух.
Більшість авторів рекомендує дозувати навантаження виходячи із суб’єктивних
оцінок пацієнта (самопочуття, чи вольового керування дихання), однак
Васильков А.А. та Куликова Л.М рекомендують при дозуванні враховувати
концентрацію лактату.
Безапаратні методи дихальної гімнастики можуть комбінуватися і
доповнювати один одного при фізичній реабілітації різних захворювань.
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БЕЗАПАРАТНІ МЕТОДИКИ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
Наталія Івасик
Львівський державний університет фізичної культури
У комплексному лікуванні бронхо-легеневих патологій широко використовують методи
фізичної реабілітації, де дихальна гімнастика є одним із її методів. У статті подано коротку
характеристику безапаратних методик дихальної гімнастики.
Ключові слова: дихальна гімнастика, звукова гімнастика, фізична реабілітація.
БЕЗАПАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
Наталия Ивасык
Львовский государственный университет физической культуры
В комплексном лечении бронхо-легочных патологий широко используют методы
физической реабилитации, где дыхательная гимнастика является одним из ее методов. В статье
дана краткая характеристика безапаратних методик дыхательной гимнастики.
Ключевые слова: дыхательная гимнастика, звуковая гимнастика, физическая
реабилитация.
NO HARDWARE TECHNIQUES OF BREATHING EXERCISES
Nsatalya Ivasyk
Lviv State University of Physical Culture
In the treatment of bronchopulmonary pathologies commonly used methods of physical
rehabilitation, where breathing exercises are one of its methods. The article contains a brief
description of procedures no hardware techniques breathing exercises.
Key words: breathing exercises, audio exercises, physical rehabilitation.
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ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ НА
СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ
Ярослав Корнійчук, Юрій Гриневич, Андрій Колаковський
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С.
Дем’янчука.
Постановка проблеми. Система травлення відіграє важливу роль у
функціонуванні організму, оздоровленні, фізичному розвитку. Вона сильно
пов’язана з навколишнім середовищем. Захворювання травлення, при цьому
бувають досить різноманітні.
Існує гіпотеза що люди саме із системи травлення почали займатися
лікувальною діяльністю, а саме виразка шлунка одна із найдавніших хвороб
турбувала людей і потреба в її лікуванні виникала іще за давніх давен. Окрім
виразки шлунка існує досить багато інших хвороб системи травлення, що не
тільки є доволі неприємним, а й негативно позначаються на фізичному розвитку.
Також має важливе значення харчування, воно не тільки допомагає
нормалізувати діяльність системи травлення, а й забезпечити належний стан
інших життєвих процесів в організмі, звичайно без належного харчування
неможливо ефективно оздоровлювати людину і насамперед захворювання
системи травлення.[2]
Слід зазначити, що офіційна медицина на даний момент розвитку
суспільства приділяє оздоровчому значенню системи травлення не так багато
уваги. Хоча саме через систему травлення відбувається велика частина
лікувального процесу. Адже, знову ж таки, зв'язок із навколишнім середовищем
даної системи є досить великим. До кінця не встановлено походження багатьох
хвороб. Лікують також зазвичай наслідки захворювань. Східні оздоровчі
системи лікують саме причини захворювання. Також слід зазначити, що
більшості альтернативних оздоровчих систем приділяють велику увагу
правильній роботі шлунково - кишкового тракту. Його роботі, загальному
оздоровлені організму, харчуванню та позбавлення складних хвороб на різних
стадіях розвитку. Іноді навіть бувають деякі парадоксальні на перший погляд
випадки лікування коли пацієнт приходить до фахівця з певних оздоровчих
методик з певними недугами, а той на його здивування датує як у нього працює
шлунково- кишковий тракт після чого провівши певні обстеження і
нормалізувати роботу шлунково- кишково тракту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система травлення вона не
тільки доволі сильно пов’язана із навколишнім середовищем а і також з іншими
системами організму тому робота останніх напряму залежить від функції
системи травлення.
Також існує і зворотній зв'язок. Американським вченим вдалося здійснити
такий експеримент підчас розбійного нападу. Куля пробила людині передню
стінку живота ознак людина доволі зосталася жити і внутрішні органи також
були у належному стані. Але при цьому вчені мали можливість через отвір
зроблений кулею дослідити роботу внутрішніх органів у їхніх природних
умовах. Тобто напряму побачити роботу шлунка та інших органів. При цьому
було зроблена багато спостережень які мали велику цінність для науки.
Насамперед варто звернути увагу на те що вчені змогли на пряму побачити як
шлунок реагує на зміни в поведінці людини душевному стані, роботі психіки та
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інших ритмах внутрішнього стану, було видно він змінює колір, іноді
покривається певними спазмами або навпаки стає гладеньким.[2]
Відповідно до зазначеного дослідження можна зробити висновок, що
шлунок доволі сильно реагує на стан внутрішньої роботи людини. Тому
більшість захворювань шлунково- кишкового тракту можуть мати внутрішнє
походження, тому і лікування їх мають бути комплексним саме тому і були
систематизовані певні методики, що допомагають визначити їхній вплив на
шлунково- кишковий тракт.[3]
Дану роботу виконано в рамках теми фізична реабілітація.
Мета: охарактеризувати вплив альтернативних методів оздоровлення та
роботу системи травлення організму людини.
Постановка завдання. Дослідити можливість впливу альтернативних
оздоровчих систем на стан організму людини при певних захворюваннях
системи травлення.
Об’єкт дослідження: альтернативні оздоровчі методи у системі фізичного
виховання.
Предмет
дослідження:
умови
альтернативного
застосування
альтернативних оздоровчих методик на функціонування системи травлення.
Методи дослідження: тестування, аналіз медичних карток.
Організація досліджень. Оздоровлення прийнято починати з
очищувальних процедур. Ми миємо свою шкіру, щодня й тим самим тримаємо її
пори відкритими й позбавленими бруду. Знову ж таки кожен з нас чистить зуби.
Та для оздоровлення організму потрібно йти далі й очистити деякі важливі
частини тіла, якими звичайно, нехтують.
Це вправи
призначені для очищення шлунково кишкового тракту,
стравоходу, шлунка та товстої кишки. Вони називаються: дгауні, басті, наулі,
каталабгаті.
Дгауні ділиться ще на чотири компоненти:
Антар дауті (внутрішнє проливання), данта дауті (чищення зубів), грід
дауті (чищення горла),мула содгана (чищення прямої кишки). При цьому слід
зазначити, що фахівцями з альтернативних методик оздоровлення традиційне
чищення зубів з використанням звичайної щітки і зубної пасти вважається не
достатньо ефективним (в даних методах використовується очищення зубів з
допомогою гілочки дерева німб, або інших дерев), а традиційне очищення
кишечника
за допомогою клізми вважається шкідливим (замість клізм
пропонується мула содгана, як більш природний і нешкідливий спосіб
очищення).
Після очищення можна приступати до використання асан.[1]Для початку
охарактеризуємо основні види асан і пранаями.
Йога мудра (поза йога).
Піщімортанасана.
Халь-асана (поза плуга).
Дханурасана (поза лука).
Уддіяна-бандха (черевний замок).
Бгастрика (дихальні вправи «ковальські міхи»)
Крім цих асан також використовувались слідуючі асани: Пурна сарнасана
(комплексна поза змій). Уддга шактивардхан (вправа для розвитку м’язів
живота). Каки-мудра (поза ворона), Пачан-санстхан судхаран (вправи, що
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поліпшують роботу травного тракту).Тараги-мудра (поза озера), Уттанпадасана
(поза з піднятими ногами).
В даній методиці також був застосований комплекс Уцінсі Хуа То, 24
форма Тайцзицюань (стиль Янь) і оздоровчі методи традиційного дзюдо.
Результати досліджень та їх обговорення. Для визначення ефективності
наведених вище систем було наведене наступне спостереження. Група людей які
мали певні порушення у системі травлення були запропоновані сугубо
індивідуально підібрані із зазначених вище методик. При цьому за допомогою
аналізу медичних карток велося спостереження за ступенем перебігу даних
порушень без медикаментозного втручання. При цьому проводилися тестування
певних фізичних якостей звичайно так щоб при цьому не зашкодити організму
для визначення фізичних якостей були застосовані стандартні державні тести.
Сила згинання рук в упорі лежачи за хв.. гнучкість – за допомогою нахилу
тулубу уперед, витривалість – біг 10хв, швидкість – біг 30м та стрибок у
довжину з місця.

Результати впливу методики при захворюванні системи травлення.
Стадія стійкої ремісії

Стадія ремісії
Стадія загострення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тривалість занять у місяцях
Тест
Таблиця 1
Розвиток фізичних якостей при порушенні системи травлення.
Етап
Швидкість,
Гнучкість,
Витривалість,м Прес, раз Стрибок,
спостереження секунд
см
см
На початку
7,1
-8
900м
0
160
Через 8міс.
6,5
+5
2400м
50
180

Слід зазначити що порушення були хронічними, а повне одужання
фіксувалося зникненням комплексної
симптоматики тобто не тільки
зникненням самого порушення, а й зникнення усіх симптомів без проявів
рецидиву. З наведеного вище графіка видно що перші прояви зникнення
симптомів настають в межах 3-х тижнів , а стадія стійкої ремісії на протязі 10
місяців. Розвиток фізичних якостей при певних порушеннях не зашкодивши при
цьому організму видно із наведеної таблиці в наступних показниках: швидкість
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покращилась на 8%, гнучкість збільшилась на 62.5%, витривалість збільшилась
на 167%, сила пресу збільшилась на 100%, стрибок з місця збільшився на 12.5%.
Основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших
досліджень у даному напрямку
Альтернативні оздоровчі системи мають комплексний вплив на організм
людини при лікуванні впливають насамперед на причину захворювання.
За допомогою даних оздоровчих методик можна добитись розвитку
фізичних якостей при певних порушеннях системи травлення, а також
домогтися зникнення певних захворювань системи травлення. Отже ми маємо
надзвичайно великий вплив даних методик на системи травлення.
В
подальшому
передбачається
дослідити
можливість
впливу
альтернативних оздоровчих систем на інші функціональні системи.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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АНОТАЦІЇ

ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ НА СИСТЕМУ
ТРАВЛЕННЯ
Ярослав Корнійчук, Юрій Гриневич, Андрій Колаковський
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука.
Проведено вивчення альтернативних оздоровчих систем на поліпшення роботи травної
системи людини. Встановлено тісний взаємозв’язок нормалізації роботи травної системи з
розвитком фізичних якостей.
Ключові слова: організм, оздоровлення, травлення, розвиток, альтернативні методи.
ВЛИЯНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НА СИСТЕМУ
ПИЩЕВАРЕНИЯ
Ярослав Корнийчук, Юрий Гриневич, Андрей Колаковский
Международный экономико-гуманитарный университет им. акад. С. Демьянчука.
Проведено изучение альтернативных оздоровительных оздоровительных систем на
улучшение роботы пищеварительной системы человека. Установлена тесная взаимосвязь
нормализации роботы пищеварительной системы с развитием физических качеств.
Ключевые слова: организм, оздоровление, пищеварение, развитие, альтернативные
методы.
IMPACTS OF ALTERNATIVE METHODS FOR IMPROVING DIGESTIVE SYSTEM
Jaroslav Korniichuk, Yuri Hrynevych, Andrew Kolakowski
International Economics and Humanities University. Acad. S. Dem'ianchuk.
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In the article intluence on the system of digestion of organism of men lights up by the
alternative health systems development of physical qualitikes with their help at the certain
diseases of the system of digestion without hann for a health , possibility of proceeding in the
organism of man at violations of the system of digestion.
Key words: оrganism, making healthy, digestion, development, alternative methods.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОМУ МАСАЖУ ТА
САМОМАСАЖУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Анатолій Корольчук
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
Постановка проблеми. Відповідно до «Національної рамки кваліфікацій»
після чотирьохрічної підготовки у вищому навчальному закладі фізичного
виховання і спорту бакалавр з фізичного виховання та бакалавр зі здоров’я
людини здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми у галузі професійної діяльності або у просторі навчання, що
передбачає застосування певних теорій і методів відповідних наук і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Бакалавр з напрямку
підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» має професійне спрямування «Фізична
реабілітація» та «Фітнес і рекреація» і може обіймати первинні посади
відповідно до професійних назв робіт, в тому числі «3226 Масажист» і «3226
Спортивний масажист», які є складовими класифікаційних угрупувань
Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК
003:2010»[3]. Виходячи з цього, одним із основних завдань вищого навчального
закладу інституту фізичного виховання і спорту є забезпечення студентів
знаннями,
уміннями,
навичками,
комунікаціями,
автономністю
і
відповідальністю, тобто психофізичною готовністю до майбутньої діяльності,
тому постає питання саме професійної підготовки бакалаврів які б змогли
висококваліфіковано надавати послуги за вказаними посадами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-методичної
літератури свідчить про те, що значна увага спеціалістів приділялась і
приділяється саме розробці методик масажу при різних станах [2,4] та
захворюваннях [1], натомість чисельність робіт присвячених вивченню
проблеми методики навчання масажу обмежена [5], а методики навчання
загального та спортивного масажу у вищих навчальних закладах фізичного
виховання і спорту практично відсутня.
Мета: розробити методику навчання загального масажу і самомасажу для
студентів інституті фізичного виховання і спорту враховуючи обсяг
аудиторного навантаження, обсяг самостійної роботи студента та специфіки
навчання.
Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання
дослідження:
1.
Визначити за даними наукової літератури стан розв’язання
проблеми, щодо існуючих та пошуку нових методик навчання масажу у вищих
навчальних закладах.
2.
Розробити методику навчання загального масажу і самомасажу для
студентів інституту фізичного виховання і спорту з напрямку підготовки
6.010203 «Здоров’я людини».
681

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Результати дослідження. Навчальний курс «Масаж» ставить за мету
ознайомити студентів з теоретичними основами класичного масажу, набуттям
ними практичних навичок виконання основних та додаткових масажних
прийомів, оволодіння методиками проведення масажу і самомасажу різних
частин тіла. Крім того фахівцям з фізичного виховання необхідно знати
теоретико-методичні основи спортивного масажу, застосування якого оптимізує
стан спортсмена, підвищує ефективність розминки та прискорює процес
відновлення.
Для досягнення поставленої мети навчальною програмою з дисципліни
«Масаж» передбачено вирішення низки навчальних, розвиваючих та виховних
завдань. Зокрема для студентів інституту фізичного виховання і спорту з
напрямку підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» в рамках робочої програми
виділено ряд завдань:
- дати чітке уявлення про загальні закономірності впливу масажу та
окремих масажних прийомів на організм людини;
- викласти теоретичні основи загального масажу і самомасажу;
- для адекватної оцінки стану масованого та підбору оптимальної
методики масажу ознайомити з методикою візуального та мануального
(пальційного) обстеження;
- навчити основним та додатковим прийомам масажу і самомасажу;
- відпрацювати навички виконання масажних прийомів, оволодіти
методикою загального масажу, основами спортивного масажу і самомасажу;
- вдосконалити власну техніку проведення масажної процедури з
урахуванням індивідуальних особливостей масованого.
При викладанні дисципліни «Масаж» для вирішення поставлених завдань
нами була розроблена методика навчання масажу з урахуванням обсягу
аудиторного навантаження, який становить 34 години та часу відведеного на
самостійну роботу студента (табл. 1). При цьому з загального обсягу
аудиторного навантаження 17,6% становлять лекції і 82,4% лабораторні заняття.
Також було враховано специфіку навчання в інституті фізичного виховання і
спорту та виділено окремою темою вивчення теоретичних та практичних основ
спортивного масажу.
Таблиця. 1
Структура навчальної дисципліни «Масаж» для бакалаврів з
напрямку підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»
Кількість годин
Денна форма
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лк лз інд. ср
1
2
3
4
5
6
Модуль 1. Масаж – як засіб профілактики, лікування, відновлення та реабілітації.
Змістовий модуль 1 Основи масажу.
Тема1 Введення в дисципліну “Масаж”
26
2 14
8
Разом за змістовим модулем 1
26
2 14
8
Змістовий модуль 2. Техніка та методика масажу.
Тема 1 Техніка і методика загального масажу і самомасажу.
18
2
8
8
Тема 2 Основи техніки і методики спортивного масажу
12
2
6
4
Разом за змістовим модулем 2
30
4 14
12
Усього годин
54
6 28
20

Розроблена методика має низку теоретичних та практичних положень:
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1.
Оволодіння студентами теоретичними основами загального масажу
і самомасажу: історія масажу, види та методики масажу, вплив масажу на
органи та системи, вимоги до професійних навичок масажиста, вимоги до
масованого, вимоги до масажної, показання та протипоказання до масажу.
2.
Навчити студентів основним та додатковим масажним прийомам:
2.1. ілюстрація, демонстрація, показ і пояснення техніки виконання
основних та додаткових масажних прийомів погладжування, розтирання,
розминання, вібрації та ударних прийомів;
2.2. самостійне виконання студентами масажних прийомів;
2.3. обговорення основних помилок та способів їх усунення.
3.
Навчити студентів техніки виконання активних і пасивних рухів та
рухів з опором:
3.1 показ і розповідь техніки виконання активних і пасивних рухів та рухів
з опором;
3.2. самостійне виконання студентами пасивних рухів та рухів з опором;
3.3. обговорення основних помилок та способів їх усунення при виконанні
пасивних рухів та рухів з опором.
4.
Навчити студентів методикам масажу різних частин тіла: масаж
спини, комірцевої зони, попереку, стегна, гомілки, колінного суглобу, стопи,
живота, грудної клітки, рук, волосяної частини голови:
4.1. показ і обговорення методики виконання масажу на прикладі однієї із
представлених методик;
4.2. виконання масажу під контролем викладача;
4.3. обговорення основних помилок та способів їх усунення.
5.
Навчити студентів основам підготовчого, тренувального та
відновлювального масажу:
5.1. показ і обговорення методики виконання спортивного масажу на
прикладі однієї із представлених методик;
5.2. виконання масажу під контролем викладача;
5.3. обговорення основних помилок та способів їх усунення;
5.4. самостійне виконання масажної процедури.
6. Навчити студентів методиці самомасажу:
6.1. показ і пояснення методики виконання самомасажу;
6.2. виконання самомасажу під контролем викладача;
6.3.обговорення основних помилок при виконанні самомасажу.
Під час проведення лабораторних занять широко використовувались
наочні засоби навчання: ілюстрації, навчальні та науково-популярні фільми,
презентації з наочним та теоретичним матеріалом за темами, а також показ
техніки виконання масажних прийомів і методик масажу. Структура
лабораторного заняття включала підготовчу, основну та заключну частини:
- у підготовчій частині проводилось оголошення теми, мети та завдань
заняття, оцінювалась теоретична підготовка студентів, перевірялось виконання
самостійної роботи, проводилась розминка із застосуванням гімнастичних вправ
для м’язів рук, ніг, тулуба, застосовувалась серія спеціальних вправ для м’язів
кисті, а також ряд завдань для розвитку пальпаційних здібностей масажиста;
- основна частина включала: пояснення і показ викладачем нового
матеріалу за темою заняття, підконтрольне та самостійне виконання студентами
нових та вже вивчених прийомів і методик масажу, удосконалення техніки
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масажу, вироблення індивідуальної техніки масажу, обговорення допущених
помилок та шляхів їх усунення, оцінювання техніки практичного виконання
масажу. Слід відзначити, що застосування відеосупроводу з використанням
мультимедійного забезпечення в основній частині окремих занять значно
підвищує активність та мотивацію до навчання;
- в заключній частині студенти виконували фізичні вправи для розвитку
гнучкості кисті, сили та витривалості м’язів кисті, підводився підсумок заняття,
оголошувалась теоретична і практична частини домашнього завдання та зміст
самостійної роботи.
Для самостійної роботи студента, розрахованої на 20 години було,
розроблено низку завдань які включали підготовку доповідей та складання
опорного конспекту за темами, удосконалення практичних навиків виконання
масажу. Також студенти виконували реферативну роботу за визначеним планом.
За результатами контролю з дисципліни «Масаж», який включав
теоретичну та практичну частини, абсолютна успішність студентів за
напрямком підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» за запропонованою
методикою становила 100%, при цьому якісний показник склав 73.8%.
Висновок: Методика викладання масажу у вищих навчальних закладах
фізичного виховання і спорту на даний час практично не розроблена, а обсяг
наукових знань з даної проблеми знаходится на початковому етапі її
встановлення. Це пов’язано з недостатністю знань з багатьох питань. Автори
статей, які стосуються викладання масажу значною мірою опираються на
власний досвід та досвід масажистів-практиків, а узагальнюючі роботи з даного
напряму відсутні.
Обсяг навчального навантаження з дисципліни «Масаж» (1,5 кредиту) не є
достатнім для професійної підготовки бакалавра за напрямом підготовки
6.010203 «Здоров’я людини» і потребує збільшення, при цьому розроблена
методика навчання загальному масажу і самомасажу з урахуванням обсягу
навчального навантаження та специфіки навчання виявилась достатньо
ефективною і може бути рекомендована для впровадження у навчальний процес
вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.
Перспективним у напрямку дослідження є розробка рекомендацій щодо
використання новітніх методів і технологій під час організації навчального
процесу у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту, в тому
числі і при викладанні масажу.
1.
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3.
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АНОТАЦІЇ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОМУ МАСАЖУ ТА САМОМАСАЖУ У
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Анатолій Корольчук
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
У статті представлена авторська методика навчання загальному масажу і самомасажу у
вищому навчальному закладі фізичного виховання і спорту.
Ключові слова: масаж, самомасаж, методика навчання.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕГО МАССАЖА И САМОМАССАЖА В
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
Анатолий Корольчук
Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинського
В статье представлена авторская методика обучения общего массажа и самомассажа в
высшем учебном заведении физического воспитания и спорта.
Ключевые слова: массаж, самомассаж, методика обучения.
METHODIC FOR LEARNING GENERAL MASSAGE AND SELF-MASSAGE IN THE
HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF PHYSICAL TRAINING AND SPORT
Anatoliy Korol'chuk
Vinnytsa state pedagogical university named by Mikhayla Kotsyubins'kuy
Тhe paper presents a author's methodology for learning general massage and self-massage in
the higher educational establishment of physical training and sport.
Key words: massage, self-massage, methodic for learning.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ РАДІАЦІЙНИХ ЗОН У
КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ З
УРАХУВАННЯМ ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ КУРОРТУ СКАДОВСЬК.
Ірина Маляренко
Херсонський державний університет
Актуальність. Вивчення впливу наслідків аварії на ЧАЕС на стан здоров’я
населення України дозволяє стверджувати, що Чорнобильська трагедія створила
цілий комплекс соціально-економічних, екологічних, медичних та інших
проблем для народу України.
Із збільшення радіаційного забруднення навколишнього середовища має
місце яскраво виражена тенденція до зниження рівня здоров’я[7]. Відхилення,
що спостерігаються в стані здоров’я постраждалих від наслідків аварії на
ЧАЕС, вимагають підвищеної уваги суспільства, регламентують необхідність
визначення раціональних та ефективних засобів впливу, спрямованих на
оптимізацію функціонального стану в сполученні з природними санаторнокурортними факторами.
Мета дослідження – визначення комплексу факторів санаторнокурортного лікування та методів фізичної реабілітації осіб, які зазнали впливу
Чорнобильської аварії з метою підвищення ефективності процесу нормалізації
функцій організму.
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Результати дослідження та їх обговорення. За даними національної
академії наук України до «забруднених» радіоактивними елементами районів
віднесено 12 областей України, що об’єднують понад 2 тисячі населених
пунктів, на території яких проживає приблизно 2,5 мільйони чоловік, у тому
числі біля 500 тисяч дітей віком до 14 років. Близько 3 млн. чоловік належать до
постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС [3]. За даними Міністерства
охорони здоров’я України, у осіб, які зазнали впливу радіації, відмічено
наступні хворобливі симптоми: загальна слабкість – 95,6%, погіршення пам’яті
– 71%, різке зниження працездатності – 53,4%, нестабільний сон – 63,8%,
головний біль – 22% тощо.
Аналіз матеріалів українського національного реєстру дозволив визначити
наступні особливості загальної картини захворюваності дитячого та дорослого
населення, що зазнало впливу радіації: на першому місці знаходяться
захворювання крові та кровотворних тканин, друге місце розділили недуги
ендокринної системи та органів дихання, на третьому місці – недуги нервової
системи. Помітне зростання онкоутворень і відмічена тенденція до їх
подальшого зростання на тлі зальної захворюваності [5].
За даними Центру радіаційної медицини АМН України [1], перше місце в
загальній захворюваності належить хворобам нервової системи та органів чуття
– 33,7%; на другому місці – хвороби органів травлення – 19,6%; на третьому
місці – хвороби органів кровообігу – 14,2%.
Дослідження вчених Куца А.С.. Романченко Н.І., Апанасенка Г.Л., Бекешка
В.Г., стосовно фізичної реабілітації осіб, які зазнали впливу комплексу факторів
Чорнобильської аварії, доводять ефективність кінезотерапії, тобто лікування за
допомогою руху[1,2,3].
Відомо, що рух є основним стимулятором життєдіяльності організму
людини. Фізичні навантаження впливають на організм, підвищують його
стійкість до несприятливих впливів навколишнього середовища. Такі природні
фактори, як сонячна радіація, властивості повітряного й водного середовища,
також зможуть служити ефективними засобами зміцнення здоров'я,
загартовування й підвищення працездатності.
У теперішній час усе ширше використовується порівняно тривале
перебування в природних лікувальних умовах середовища, з метою
стимулювання росту працездатності й загального зміцнення здоров'я[2,4].
Велике значення мають повітряні ванни та сонячне випромінювання.
Цілюща дія ультрафіолетових променів давно використовується для лікування
різних захворювань. Ультрафіолетові промені виконують складну дію,
приводять до хімічних змін у тканинах, сприяють відновленню структури
нуклеїнових кислот. Людина, позбавлена сонячних променів не одержує
вітаміну d. У результаті виникають порушення нормальної діяльності різних
органів, зменшується кількість кальцію в кістках, значно вповільнюються
термінами загоєння ран, з'являється схильність до простудних захворювань.
Тому профілактика «сонячного голодування» обов'язкова[6].
Найбільш ефективне використання комплексу природних лікувальних
факторів середовища, санаторно-курортного лікування та методів фізичної
реабілітації з метою підвищення ефективності процесу нормалізації функцій
організму, можливе в рекреаційних зонах чорноморського узбережжя.
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Однією з найбільш значимих курортних зон Херсонщини є Скадовская
курортна зона, що розташована на узбережжі Джиралгацкої затоки Чорного
моря.
Ефективність впливу засобів фізичної реабілітації та природних чинників
можливо збільшити завдяки комплексу санаторних процедур, прикладом яких є
комплексна програма санаторно – курортного лікування в ДП «Санаторій для
дітей та батьків» Скадовськ» міста Скадовська Херсонської області[6].
Організація санаторно-курортного лікування в санаторіях для дітей з
батьками є однією з найбільш ефективних форм нормалізації функцій організму.
Перш за все це дозволяє приймати на лікування дітей різного вікового діапазону
як дошкільного, так школярів і підлітків, що полегшує становлення соціальної
адаптації, дозволяє придбати дітям та батькам навички профілактики основного
і супутніх захворювань.
Комплексне санаторно-курортне лікування пропонує використання
головних природних факторів курорту Скадовськ, які включають в себе:
 кліматичні процедури (аеротерапію, аромотерапію геліотерапію та
купання ), які впливають на активний стан організму, сприяють покращенню
діяльності багатьох систем: центральної і вегетативної нервової, серцевосудинної та дихальної, метаболічних процесів в організмі;
 лікувальну фізкультуру та фізкультурно-оздоровчі заходи.
Існують різноманітні види застосування рухів з лікувальною метою,
критерієм для їх поділу є участь пацієнта в лікувальні процедурі – активна чи
пасивна. Але одним із най поширеніших видів кінезототерапії є лікувальна
фізична культура (ЛФК). Основними формами ЛФК є лікувальна гімнастика,
фізичні вправи у воді, прогулянки, туризм, різноманітно спортивно-прикладні
вправи, рухові ігри. Одним із основних завдань ЛФК є збільшення
функціональних можливостей серцево – судинної системи. Досягається це
найоптимальнішими фізичними навантаженнями протягом дня комплексом
вправ у режимі не перевантаження. Після досягнення стійкого поліпшення
стану організму і його фізичної працездатності рекомендують перехід на
бережливо – тренувальний режим фізичної активності, де комплекс вправ
складніший і темп виконання їх прискорений.
На думку Ю.Ф.Змановського, раціональна рухова діяльність повинна
включати фізичні і розумові навантаження на сприятливому емоційному фоні,
що може створюватися природним оточенням. За останні роки з'явилися дані
про біохімічний аспект у механізмі впливу фізичного навантаження на
регулюючі системи. Встановлено, що фізичні вправи на повітрі сприяють
збільшенню продукції нейтро-пептидів - особливих речовин, що
продуцируються мозком і граючих важливу роль у прояві психічних функцій,
що сприятливо відбивається на настрої, поліпшенні сну, підвищенні апетиту.
Ю.Ф.Змановський вважає, що ці механізми складають матеріальну основу для
нормального психічного та фізичного розвитку дитини. На наш погляд
використання сучасних туристсько – краєзнавчих форм роботи сприяє
позитивному впливу на загальний стан здоров’я дітей
Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» в теперішньому статусі
функціонує з 2003 року. Профіль санаторію - захворювання органів дихання та
нервової системи. Ліжковий фонд біля 700 одиниць. В середньому щорічно
оздоровлюється близько 4500 пацієнтів з різних регіонів країни.
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Ефективність застосування комплексу реабілітаційних заходів та
природних факторів Скадовської курортної зони доводить аналіз кількості осіб,
які після санаторно – курортного лікування отримали оцінку зазначених заходів:
за останні два роки в санаторії «Скадовськ» було оздоровлено біля двох тисяч
дітей Чорнобильської зони. З них:
- повне одужання зафіксовано у 96 осіб (5%);
- поліпшення спостерігалось у тисячу сімсот двадцяти семи чоловік, (90%),
- без змін 89 осіб, що складає 5%;
- погіршення стану здоров’я не спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, при належній, методично – обґрунтованій системі
сполученого впливу фізичної реабілітації із природними факторами скадовської
курортної зони, можливо підвищити комплексну реабілітацію осіб, що
постраждали від чорнобильської аварії, як у фізичній, соціальній, психічний та
педагогічній сфері. Але на даний момент методичний підхід до вирішення цієї
проблеми повністю не реалізовано. Тому це питання потребує подальшої
наукової розробки.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У процесі вивчення
літературних джерел ми встановили, що ефективність реабілітації осіб, які
мешкають в зоні радіаційного впливу, залежить від правильності вибору
процесу фізичної реабілітації. Комплексне застосування комбінованого
використання фізичного навантаження та природних факторів Скадовської
курортної зони дозволить підвищити ефективність фізичної реабілітації осіб
Чорнобильської зони, але досі не вироблено однозначного методичного підходу
у вирішенні цього питання. На наш погляд перспективними можуть бути
подальше дослідження цієї проблеми та розробка нових методичних підходів з
використанням комплексу фізкультурно – оздоровчих й туристсько –
краєзнавчих форм роботи та визначенню його впливу на загальний стан
здоров’я дітей.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ РАДІАЦІЙНИХ ЗОН У КОМПЛЕКСНОМУ
САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ З УРАХУВАННЯМ ПРИРОДНИХ
ЧИННИКІВ КУРОРТУ СКАДОВСЬК.
Ірина Маляренко
Херсонський державний університет
В цій статті розглядаються ефективність застосування засобів та методів комплексної
реабілітації осіб Чорнобильської зони завдяки застосуванню комплексної програми санаторно
– курортного лікування в ДП «Санаторій для дітей та батьків» Скадовськ» міста Скадовська
Херсонської області.
Ключові слова: Фізична реабілітація, кліматико-лікувальні фактори, лікувальна фізична
культура, Скадовська курортна зона, особи Чорнобильської зони.
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАДИАЦИОННЫХ ЗОН В
КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ С УЧЕТОМ ПРИРОДНЫХ
ФАКТОРОВ КУРОРТА СКАДОВСК.
Ирина Маляренко
Херсонский государственный университет
В этой статье рассматриваются эффективность применения средств и методов
комплексной реабилитации лиц Чернобыльской зоны благодаря применению комплексной
программы санаторный – курортного лечения в ДП «Санаторий для детей и родителей»
Скадовск» города Скадовска Херсонской области.
Ключевые слова: Физическая реабилитация, климатико-лечебные факторы, лечебная
физическая культура, Скадовска курортная зона, лица Чернобыльской зоны.
PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN OF RADIATION ZONES IN
COMPLEX SANATORIUM TREATMENT TAKING INTO ACCOUNT ENVIRONMENTAL
FACTORS RESORT SKADOVSK.
Irina Malyarenko
Kherson State University
In this article examined efficiency of application of facilities and methods of complex
rehabilitation of persons of the Chernobil'skoy area due to application of the complex program
sanatorium – resort treatment in DP «Sanatorium for children and parents» of Skadovsk» of city
Skadovska the Kherson area.
Key word: Physical rehabilitation, klimatiko-likuval'ni factors, medical physical culture,
Skadovska resort area, persons of the Chernobil'skoy area.

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З РІЗНИМ СОМАТОТИПОМ ДО
УМОВ НЕСПРИЯТЛИВОЇ МЕТЕОСИТУАЦІЇ
Світлана Нестерова
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Фізичне здоров’я людини визначається
здатністю пристосовуватися до різних чинників зовнішнього середовища,
виробничих і соціальних умов. Зокрема, адаптивні можливості організму
можна оцінити за здатністю зберігати нормальну життєву діяльність під
впливом різних метеофакторів. При цьому визначальну роль у процесах
пристосування організму відіграє кардіо-респіраторна система [1;6]. Отже, з
огляду на вищевикладене, охарактеризувати фізичне здоров’я людини
можна за показниками функції серцево-судинної і дихальної систем в
ускладнених умовах, а саме за несприятливої метеоситуації. У свою чергу,
адаптивні можливості людського організму зумовлені віковим і статевим
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факторами, типом вищої нервової діяльності, станом здоров’я, рівнем
фізичної тренованості [5]. З огляду на те, що людям притаманна велика
розбіжність морфологічних та фізіологічних ознак, пов’язаних із типом
конституції, суттєву роль у процесі адаптації відіграють індивідуальні
соматотипологічні характеристики [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що
організм людини постійно знаходиться у стані рівноваги з оточуючим
середовищем, ступінь прояву реакцій на погоду залежить від індивідуальних
властивостей організму. Причому як у людей вражених патологічним процесом,
так і у людей чутливих до погоди, можуть розвиватися явища дизадаптації.
Існують літературні відомості, які свідчать, що навіть здорові люди реагують на
погоду. У жителів міст метеочутливість у 1,5 - 2 рази вища, ніж у жителів
сільської місцевості, у
свою чергу, кількість людей з підвищеною
метеочутливістю за останні роки зросла [8]. Науковці стверджують, що
реагування на вплив зовнішнього середовища визначається повздовжніми
розмірами тіла та домінуючим типом обміну речовин [4]. Таким чином,
вивчення соматотипу дає змогу оцінити не лише морфологічні особливості
людини, але й біохімічні процеси в організмі, тому що стан жирової та м’язової
тканин виступає показником забезпеченості організму енергетичними
ресурсами [2].
Більшість дослідників обирають для визначення соматотипу три основні
компоненти тіла: ендоморфний (вміст жирових відкладень), мезоморфний
(м’язовий і кістковий компоненти) та ектоморфний (відносна витягнутість тіла).
На жаль, кількість наукової інформації про залежність реакції осіб з різним
соматотипом на зміну метеоситуації досить обмежена. Так О.М.Арінгазіна і
К.У.Касенов [3] вважають, що метеочутливість визначається генетичними
особливостями організму. Автори вказують на те, що існує генетичний контроль
мінливості фізичної працездатності на фоні погодних флуктуацій. Вивчення
адаптивних можливостей кардіо-респіраторної системи молоді з різним
соматотипом в умовах різної метеоситуації, зокрема за показниками
аеробної та анаеробної продуктивності, доповнять існуючі наукові відомості
про резерви людського організму, а також сприятимуть вирішенню
проблеми оптимізації трудової діяльності, фізичної активності та
відпочинку молоді.
Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у
дослідженні впливу несприятливої метеоситуації на показники аеробних та
анаеробних можливостей організму осіб з різним соматотипом.
Для вирішення поставленої мети були визначені наступні завдання:
1)
узагальнити сучасну науково-методичну інформацію з проблеми
впливу метеоситуації на функціональний стан організму;
2)
встановити залежність аеробних та анаеробних можливостей
організму молоді з різним соматотипом від метеоситуації.
Методи і організація дослідження. Нами було обстежено 194 практично
здорових студенти (з них 114 юнаків і 80 дівчат), які не входили до
спеціальних медичних груп.
У досліджуваних визначали відносні показники максимального
споживання кисню [7], які характеризують аеробні можливості організму, а
також відносні показники максимальної кількості зовнішньої механічної
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роботи за 1 хв [10], які відображають анаеробні (лактатні) можливості
організму. Соматотип визначали за методикою Хіт-Картера.
Метеорологічні відомості отримували у гідрометеоцентрі м.Вінниці,
згідно яких, за класифікацією І.І.Григор’єва визначали тип погоди.
Вірогідність відмінності середніх результатів досліджень визначали на
основі t-критерія Стьюдента.
Результати дослідження. Усіх обстежених за методом Хіт-Картера було
розподілено на соматотипологічні групи. Проведений аналіз показав, що
серед дівчат більшість (37,5 %)
складають особи зі збалансованим
соматотипом (рис.1), а у юнаків (26,2 %) особи з мезоморфним соматотипом
(рис.2).

Рис. 1. Розподіл за соматотипологічними групами дівчат, у %
Ендоморфномезоморфний

Ектоморфи

Ендоморфи

Збалансований

Рис. 2. Розподіл за соматотипологічними групами юнаків, у %
Ендоморфномезоморфний

Ектоморфи

Ендоморфи

Збалансований

мезоморфи

Встановлено, що в усіх соматотипологічних групах відбувається
зниження показників аеробної продуктивності в умовах несприятливої
погоди за винятком дівчат з ендоморфним соматотипом. У представниць
даної соматотипологічної групи вищезгадані показники не зазнають
вірогідних змін за несприятливої погоди порівняно зі сприятливою. Разом з
тим, найбільше зниження показників аеробної продуктивності за
несприятливої метеоситуації відмічено у осіб чоловічої та жіночої статі з
ектоморфним соматотипом.
Оцінка аеробної продуктивності організму молоді 18-20 років за
критеріями Я.П.Пярната засвідчила, що у юнаків незалежно від соматотипу
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рівень аеробної продуктивності “посередній” і знижується за несприятливої
метеоситуації до рівня “нижче посереднього”. У дівчат в усіх
соматотипологічних групах рівень аеробної продуктивності “відмінний” і не
змінюється за несприятливої погоди.
Виявлено зниження анаеробної (лактатної) продуктивності організму
молоді за несприятливої погоди. Так, у дівчат зі збалансованим,
ендоморфним і ектоморфним соматотипами за несприятливих метеоумов
рівень анаеробної (лактатної) продуктивності вірогідно зменшується. У
дівчат з ендоморфно-мезоморфним соматотипом показник анаеробної
лактатної продуктивності має лише тенденцію до зниження. Серед юнаків
усіх соматотипологічних груп лише у ендоморфів за несприятливої
метеоситуації вірогідно зменшується рівень анаеробної (лактатної)
продуктивності. Таким чином встановлено, що існують статеві і
соматотипологічні відмінності реакції організму на несприятливу
метеоситуацію за показниками анаеробної (лактатної) продуктивності.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1.Результати проведених досліджень переконують у існуванні
залежності аеробної та анаеробної продуктивності організму від
метеоситуації. Крім того встановлено, що реакція організму на
несприятливу метеоситуацію залежить від статі і соматотипу.
2. Статеві особливості реакції організму на несприятливі метеоумови
полягають у тому, що рівень зниження аеробних можливостей організму
дівчат порівняно з юнаками за несприятливої погоди значно менший.
3. Статеві відмінності у прояві анаеробних можливостей організму на
несприятливу погоду характеризуються тим, що вірогідне зниження
показника максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв
відбувається лише у дівчат.
4.Залежність прояву аеробних та анаеробних можливостей організму
від соматотипу за несприятливої метеоситуації характеризується:
найбільшим рівнем зниження показників аеробних можливостей у осіб як
чоловічої, так і жіночої статі з ектоморфним соматотипом; у дівчат зі
збалансованим,
ендоморфним
і
ектоморфним
соматотипами
за
несприятливої погоди рівень анаеробних можливостей вірогідно
зменшується, а у дівчат з ендоморфно-мезоморфним соматотипом показник
анаеробної продуктивності має лише тенденцію до зниження; серед юнаків
усіх соматотипологічних груп лише у ендоморфів за несприятливої погоди
зменшується рівень анаеробної продуктивності.
Подальше вивчення аеробних та анаеробних можливостей організму
осіб з різним соматотипом за несприятливої метеоситуації дасть можливість
доповнити відомості про фізіологічні механізми адаптації людського
організму.
1.
2.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З РІЗНИМ СОМАТОТИПОМ ДО УМОВ
НЕСПРИЯТЛИВОЇ МЕТЕОСИТУАЦІЇ
Світлана Нестерова
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
У роботі досліджували адаптивну здатність організму молоді з різним соматотипом до
несприятливої метеоситуації за показниками максимального споживання кисню (VO2 max) та
максимальною кількістю зовнішньої механічної роботи за 1 хв (МКЗР). Встановлено залежність
аеробної та анаеробної продуктивності організму від метеоситуації.
Ключові слова: соматотип, аеробні можливості, анаеробні можливості, метеоситуація.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ СОМАТОТИПА К УСЛОВИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫ МЕТЕОСИТУАЦИЯ
Светлана Нестерова
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
Особенности адаптации особ с различным соматотипом к условиям неблагоприятной
метеоситуации. Нестерова С.Ю. Исследовались адаптивные возможности организма молодежи с
разным соматотипом к неблагоприятной метеоситуации по показателям макимального потребления
кислорода (VO2 max) и по максимальному количеству внешней механической работы за 1 мин
(МКВР). Установлена зависимость аэробной и анаэробной продуктивности организма от
метеоситуации.
Ключевые слова: соматотип, аэробные возможности, анаэробные возможности,
метеоситуация.
CHARACTERISTICS OF ADAPTATION PEOPLE FROM DIFFERENT SOMATOTYPE
TO UNFAVORABLE METEOROLOGICAL
Svetlana Nesterov
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
Adaptive ability of organism to deterioration of meteorological situation in youths with different
somatotypes. Nesterova S.Y. Adaptive ability of organism to deterioration of meteorological situation youths
with different somatotype by the indexes of maximal oxygen consumption and maximal amount of external
mechanical work after 1 minute was explored. It has been discovered that aerobic and anaerobic productivity
of organism depends on meteorological situation.
Key words: somatotype, aerobic productivity, anaerobic productivity, different meteorological
factors.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ ЗА
ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА ПЛАВАННЯ
Ірина Павлюк, Мила Долиніна
Національний університет харчових технологій
Постановка проблеми. Тенденція до погіршення здоров’я студентської
молоді має чітко виражений прогресуючий характер. Так, наприклад, якщо у
1996 році загальна кількість студентів України віднесених до спецальної
медичної групи становила 84611 осіб, то у 2004 році вже 121353 осіб, тобто
збільшилася на 143,4%. Ці тривожні тенденції зростання захворювань серед
студентської молоді свідчить не тільки про негативні наслідки їх подальшого
всебічного розвитку, а й неутішні перспективи зростання кількості молодих
спеціалістів із зниженою працездатністю і ранньою інвалідністю.
На сьогоднішній день остеохондроз хребта з морфологічними і клінічними
проявами виявляється у 60-70% працездатних людей старше 25 років. Це
обумовлює важливий соціально-економічний аспект цієї патології. Внаслідок
обмеження рухової активності, виникає багато різних несприятливих змін в
організмі, що призводить не тільки до неузгодженої діяльності усіх систем
організму, але й до порушення його взаємодії із зовнішнім середовищем.
Знижується імунітет, погіршується функціональна діяльність всіх органів. Тому
актуальною проблемою є пошук дійових факторів реакреаційної
відновлювальної спрямованості на зміцнення здоров’я студентської молоді, яка
за станом здоров’я віднесена до спеціальної медичної групи, і не може в повній
мірі використовувати засоби загальноприйнятої системи фізичного виховання.
За даними різних авторів, остеохондроз є найбільш частою причиною
патології хребта, що викликає різного роду ураження нервової системи [1, 4, 7,
10]. Серед населення України ураження нервової системи, обумовлені
остеохондрозом хребта, за частотою посідають друге місце серед причин
тимчасової втрати працездатності, поступаючись тільки респіраторним
інфекціям.
Мета дослідження. Аналіз засобів лікування остеохондрозу за допомогою
фізичних вправ та плавання.
Результати досліджень. Спосіб життя сучасної людини, у тому числі й
гіподинамія, вплив екзогенних та ендогенних факторів призводять до змін у
кістково-хрящовій тканині суглобів та дисках хребта, неминуче в подальшому
формуючи дегенеративно-дистрофічний симптомокомплекс, що називається
остеохондрозом.
Вперше
термін
«остеохондроз»
запропонував німецький вчений Хільдебранд у 1933 році для визначення
дегенеративних змін в міжхребцевих дисках. Наступні дослідження показали,
що в окремих випадках більше страждають хребці. Цей вид захворювання
позначили як спондильоз (грецькою «спондилос» — хребець). В інших
випадках хвороба вражає міжхребцеві диски, і її назвали дискоз. Але найбільш
розповсюдженим залишився термін і назва остеохондроз.
Не дивлячись на те, що остеохондроз активно вивчається, єдиного погляду
на причини цього захворювання не має, хоча можна виділити деякі основні
причини, що призводять до його появи:
1) вроджені дефекти хребта;
2) зниження рухової активності;
3) хронічні або одноразові над перевантаження;
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4) травми, які виникають в результаті перевантажень, падінь, ударів;
5) переохолодження, вплив хімічних речовин, а також стресів, які
послаблюють захисні сили організму;
6) гормональні порушення.
Правильне харчування та кровообіг, профілактика негативної дії осьових
навантажень – це запорука тривалого здоров’я і функціонування активності
хребта.
Міжхребцевий диск є хрящовою тканиною в якій відсутні кровоносні
судини, а тому харчування його залежить від якості кровозабезпечення - чим
краще розвинуті м’язи, тим краще кровозабезпечення в тілах і харчування
міжхребцевих дисків. Відомо, що недостатні фізичні навантаження впливають
більш негативно на функціонування міжхребцевого диска, ніж його
перевантаження. Найбільш ефективною формою регулярної активної діяльності
є організовані вправи. Саме системно організоване фізичне тренування може
позбавити людину від недуги. Однак слід пам’ятати, що неправильне виконання
вправи, перевантаження приведуть до зворотного результату.
Під час підбору вправ потрібно ставити наступні задачі: збільшення
рухливості хребта, зміцнення сили та витривалості м’язів тулуба, покращення
кровообігу, розтягування тканин, які огортають хребет , що в результаті
призводить до бажаних структурних та функціональних перебудов. Помилково
вважати, що хворим на остеохондроз потрібно достатньо динамічна лікувальна
гімнастика. Динамічна гімнастика можлива лише при стійкій ремісії, на інших
стадіях захворювання гімнастика повинна бути направлена на розтягування,
розвантаження хребта, його стабілізацію, на те щоб створити м’язовий корсет,
який в повсякденному житті буде захищати хребет при фізичних
навантаженнях.
Підготовча частина

– підготовка до
послідуючих
навантажень на
організм і тканини
хребта;

Основна частина

– вправи спрямованої дії
(сприяють формуванню
м’язового корсету, правильної
постави, піфозіруванню і
розтягуванню хребта

Заключна частина

– вправи на розслаблення
м’язів
- вправ на відновлення
дихання.

Вправи бажано виконувати в статичному режимі в горизонтальному
положенні. Слід враховувати, що в вертикальному положенні(стоячи, сидячи)
диск знаходиться під тиском всього тіла. В положенні сидячи сила скорочень
м’язів тулуба збільшується, внутрішньодисковий тиск збільшується на 25% і
вище в порівнянні з положенням стоячи, а загальне навантаження на диск в 1,5
рази перевищує навантаження в положенні стоячи.
Вправи на розтягування хребта зменшують навантаження на диск,
створюють умови для відновлення ядра диска і його фіброзного кільця,
зменшують спазм поперекових м’язів і сприяють гальмуванню дистрофічних
змін хребта.
Комплекси оздоровчої гімнастики складаються з трьох частин: підготовчої,
основної та заключної.
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Підготовча частина – це підготовка хворого до послідуючих навантажень
на організм і тканини хребта. Ці вправи повинні бути легкими і доступними,
вони дають змогу на фоні розігрітого стану в подальшому уникнути травм.
Основна частина – включає в себе вправи спрямованої дії. Ці вправи
сприяють формуванню м’язового корсету, вихованню правильної постави,
піфозіруванню і розтягуванню хребта.
Заключна частина – включає в себе вправи на м’язове розслаблення за
допомогою спеціальних вправ на розслаблення і дихання. Недостатнє фізичне
навантаження при заняттях не сприяє досягненню лікувального ефекта.
Передозування, навпаки, веде до загострення захворювання. Тому обов’язково
потрібно свідоме ставлення до виконання вправ.
Вихідними є положення лежачи на спині, животі, на боку, стоячи на
навколішки. Ці пози розвантажують хребет від осьового навантаження і
зменшують тиск на диски. Наводимо деякі вправи, рекомендовані при
остеохондрозі. Організм і тканини потрібно підготувати до навантажень, які
дають ці вправи і виконати їх на фоні розігрітого стану та уникнути мікротравм:
1) вправи з вихідного положення, лежачи на спині, підтягування, нахили і
сторони («насос»), перехід із положення лежачи в положення сидячи, нахил
зігнутих в колінах ніг вліво і вправо до відмови, кругові оберти ногами,
зігнутими в колінах , прогинання спини з опорою на лопатки і таз.
2) вправи з вихідного положення лежачи на животі , потягування ,
прогинання з опорою на лікті, або прямі руки , почергове або одночасне
піднімання прямих ніг, прогинання з витягнутими руками і піднятими
випрямленими ногами ( « рибка» ).
3) вправи з вихідного положення рачки - « підлазання під паркан»; сісти
зліва і справа від п’ят, не відриваючи рук від опори і не згинаючи рук; оберти
тазом, не змінюючи положення рук, почергове піднімання прямих ніг вгору, в
сторони, кругові рухи; повзання.
Вправи треба виконувати повільно, плавно, без ривків і домагатися як
можна більшої амплітуди рухів, щоб у достатній мірі розтягнути м’які тканини,
які оточують хребет і стримують його рухливість. Рухи потрібно виконувати в
усіх напрямках: вперед, назад, в сторони, по осі. Це забезпечує втягування у
роботу всіх м’яких тканин хребта. Напруга м’язів повинна бути великою, щоб
забезпечити посилення кровообігу і збільшення сили і витривалості м’язів.
Збільшувати навантаження слід поступово. В кінці заняття слід виконувати
вправи на розслаблення.
Звернемо увагу на помилки, які допускаються при самостійних заняттях:
 Не слід виконувати вправи уривками;
 Виключити вправи у вертикальному положенні, замінивши їх на
горизонтальні, щоб уникнути загострення хвороби і погіршення самопочуття;
 Любі рухи виконувати з максимально прямим хребтом (але тільки не в
нахилі);
 Піднімати та опускати вагу слід з положення напівприсядки з прямою
спиною. Вагу слід тримати знизу двома руками, притискаючи до грудної клітки,
або переносити на тягах ( тільки не на витягнутих руках).
Для реабілітації хворих остеохондрозом розроблена велика кількість
програм. Одна з них – це програма реабілітації в басейні. Лікувальне плавання –
достатньо дієва форма лікувальної фізичної культури. В процесі занять
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плаванням зміцнюється м’язова система, особливо довгі м’язи спини, м’язи
черевного пресу та нижніх кінцівок, покращується постава. В зв’язку зі
зниженням ваги тіла у воді на виконання рухів потрібно менше фізичної сили,
що значно полегшує засвоєння фізичних вправ і корекцію деформації хребта,
дає змогу м’язам краще розслабитись і виконувати такі рухи кінцівками, які на
суші або не можуть бути виконані, або дуже втомлюють хворого. При заняттях
лікувальним плаванням підвищується його стійкість до негативних факторів
навколишнього середовища. Лікувальне плавання сприятливо позначається на
настрої студентів, викликаючи позитивні емоції. Після огляду хворого, лікарем
ЛФК призначається одна з трьох реабілітаційних програм рухових режимів
ЛФК (рис. 2).
Основними задачами лікувального плавання є:
1) виховання правильної постанови;
2) корекція деформації хребта;
3) розвиток м’язової системи;
4) підвищення загальної фізичної підготовки студентів;
5) розвиток функцій апарату дихання;
6) закалювання організму.
Висновки. Розробка й застосування ефективних програм корегувальних
вправ є потужним біологічним стимулятором життєвих функцій людини. З
лікувальною метою застосовуються спеціально підібрані і методично
розроблені фізичні вправи. При призначенні тих чи інших фізичних вправ
потрібно обов’язково враховувати особливості захворювання, характер і ступінь
змін в системах і органах, етап процесу захворювання. В основі лікувальної дії
фізичних вправ лежить суворо дозоване тренування, під яким необхідно
розуміти ціленаправлений процес відновлення організму та окремих його
систем та органів.
У якості основного стилю лікувального плавання при остеохондрозі
рекомендується «брас» з подовженою паузою ковзання. Його основною рисою є
те, що услід за робочою фазою (гребком руками і поштовхом ногами) йде
ковзання, яке подовжується до максимально можливих меж. Це призводить до
максимального випрямлення і витягування при статичній напрузі м'язів.
У результаті систематичного застосування плавання при захворюванні
остеохондрозом відбувається функціональна адаптація організму до поступово
зростаючих навантажень і корекція (вирівнювання) утворених в процесі
захворювання порушень.
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АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА ПЛАВАННЯ
Ірина Павлюк, Мила Долиніна
Національний університет харчових технологій
Фізичне виховання – радикальний засіб лікування остеохондрозу. Правильно підібрані
фізичні вправи вирішують задачу декомпресії хребта і укріплення його м’язового корсета,
фізичні навантаження діють на різні відділи хребта, позитивно впливають на стан опорнорухового апарату . Особливо важливе значення має робота м’язів які одночасно скорочуються і
натягується. Найбільш надійний засіб профілактики остеохондрозу - це постійна робота над
поставою, її збереженням або виправленням. Правильно сплановані заняття фізичними
вправами з поступовим зростанням навантаження дають змогу призупинити патологічні зміни
хребта.
Ключові слова: остеохондроз, хребет, фізичні вправи.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ И ПЛАВАНИЕ
Ирина Павлюк, Мила Долинина
Национальный университет пищевых технологий, украина
Физическое воспитание - радикальное средство лечения остеохондроза. Правильно
подобранные физические упражнения решают задачу декомпрессии позвоночника и
укрепления его мышечного корсета, физические нагрузки действуют на разные отделы
позвоночника, положительно влияют на состояние опорно-двигательного аппарата. Особенно
важное значение имеет, работа мышц сочетается с ее одновременно сокращаются и
натягиваются. Наиболее надежное средство профилактики остеохондроза - это постоянная
работа над осанкой-ее сохранением или исправлением. Правильно спланированные занятия
физическими упражнениями с постепенным возрастанием нагрузки позволяют приостановить
патологические изменения позвоночника.
Ключевые слова: остеохондроз, позвоночник, физические упражнения.
FEATURES OF TREATMENT OF DEGENERATIVE DISC DISEASE THROUGH
PHYSICAL EXERCISES AND SWIMMING
Irina Pavluk, Mila Dolunina
National University of foods technology.Ukraine.
Physical education is a drastic remedy of treatment of osteochondrosis. Correctly neat physical
exercises decide the task of decompression of backbone and strengthening of him muscular corset,
physical activities operate on the different departments of backbone, positively influence on the state
of locomotorium. Has an especially important value, work of muscles is reported with her by одночасним reduction and stretching. The most reliable means of prophylaxis of остеохондро-зу are a
permanent prosecution of posture of her maintenance or correction. Correctly the сплано-вані
engaging in physical exercises after the gradual increase of loading give an opportunity to stop
pathological changes of backbone.
Key words: osteochondros, backbone, physical exercises.

АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БОРЦІВ РІЗНИХ
СОМАТОТИПІВ
Юлія Паламарчук, Ольга Бекас
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ріст
досягнень у сучасному спорті ґрунтується на бурхливому розвитку спортивної
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науки, зокрема спортивної морфології, останніми дослідженнями в галузі якої
встановлено, що тип конституції або соматотип, є генетично детермінований.
Він комплексно характеризує організм людини і визначає не лише фізичний
розвиток, але й функціональні можливості, оскільки візуальні відмінності у
статурі тіла є проявом відмінностей у структурі обміну речовин і функціях
найважливіших фізіологічних систем організму, що зазначено у наукових працях
В.М. Платонова [3], О.М. Хрисанфової [6].
Науковими дослідженнями, доведено залежність фізичної працездатності
(за тестом PWC170) від соматотипу, як у дорослих [2, 4], так і у дітей віком від 6
до 13 років [5].
Оскільки, конституційні особливості організму, як стверджує В. Ягелло [7],
є одним із провідних факторів, що обумовлюють рівень спортивної
майстерності, на нашу думку, вже на ранніх етапах багаторічної підготовки,
соматотип треба враховувати під час визначення перспективності спортсмена.
Мета дослідження – визначити конституційні особливості організму
дзюдоїстів 10–11 та 11–12 років.
Методи та організація дослідження. Дослідження базувалося на
застосуванні таких методів і методик: антропометрія, велоергометрія, методика
соматотипування за схемою Штефка-Островского у модифікації С.С. Дарської
[1], методи математичної статистики. Вони дали змогу визначити конституційні
особливості юних спортсменів, їхній соматотип; величину фізичної
працездатності (PWC170) і максимального споживання кисню (Vo2max).
У дослідженні брали участь 84 дзюдоїсти віком 10–12 років, які
займаються боротьбою дзюдо у спортивних школах м. Вінниці, Вінницької
області і знаходяться на етапі попередньої базової підготовки.
За віком спортсмени були розподілені на дві вікових категорій (10–11 років
і 11–12 років), а в межах однієї категорії за соматотипами на групи з
торакальним, м’язовим, дигестивним.
Результати дослідження. Оскільки конституційні особливості людини
характеризуються комплексом морфофункціональних показників, ми визначали
основні антропометричні величини, які характеризують темпи росту і розвитку
дитячого організму – довжину (ДТ) і масу тіла (МТ), обхват грудної клітки
(ОГК), довжину ноги (ДН) і руки (ДР).
Дослідженнями встановлено, що середні значення поздовжніх розмірів тіла
були найбільшими в дзюдоїстів торакального соматотипу (табл. 1, 2). Середні
значення довжини ноги (ДН) і довжини руки (ДР) у представників 10–11 років
торакального соматотипу були на 5,81% і 4,65% вищими, ніж у представників
м'язового соматотипу, на 9,69% і 5,6% вищими, ніж у дигестивного соматотипу
(Р<0,05) (табл. 1). Довжина тіла в осіб (10–11 років) торакального соматотипу
вірогідно вища на 1,5% (Р<0,05) порівняно з представниками дигестивного
соматотипу. Однак представники м'язового соматотипу за довжиною тіла
вірогідно не відрізнялися від дзюдоїстів торакального і дигестивного
соматотипів (Р>0,05).
Проте варто зазначити, що маса тіла й обхват грудної клітки (ОГК) у
дзюдоїстів дигестивного соматотипу були найбільшими і перевищували такі в
представників торакального на 17,56% і 9,3% та в представників м'язового
соматотипу на 9,58% і 7,65% (Р<0,05).
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Таблиця 1
Антропометричні показники та компонентний склад маси тіла
дзюдоїстів 10–11 років різних соматотипів
№
з/п

Показники

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Довжина тіла, см
Довжина ноги, см
Довжина руки, см
ОГК, см
Маса тіла, кг
Індекс маси тіла, у.о.
М'язовий компонент,%
Жировий компонент,%

Торакальний
n=14
m
141,57
0,48 *
76,64
0,48◊*
63,71
0,24◊*
66,42
0,57
31,04
0,58
15,48
0,21
35,48
0,15 *
14,42
0,15

Типи статури
М'язовий
n=16
m
141,06
1,02
72,43
0,51
60,88
0,51
67,44
0,51
33,3
0,95
16,71
0,38◊
35,69
0,19○
16,11
0,12◊

Дигестивний
n=15
m
139,47
0,77
69,87
1,23
60,33
0,46
72,60
1,00*○
36,49
0,77 *○
18,73
0,30*○
34,20
0,12
25,87
0,36*○

Примітка. Вірогідність відмінностей середніх величин кількісних показників у
представників з різними соматотипами Р<0,05:
◊ - між торакальним і м’язовим;
* - між торакальним і дигестивним;
○ - між м’язовим і дигестивним.

Середнє значення показника індексу маси тіла (ІМТ) було вірогідно вищим
у представників дигестивного соматотипу порівняно з торакальним на 20,99%, а
з м’язовим соматотипом – на 12,09% (Р<0,05) (табл. 1). Дзюдоїсти м'язового
соматотипу мають вірогідно вище середнє значення ІМТ на 7,95% ніж борці
торакального соматотипу (Р<0,05).
У результаті проведеного порівняльного аналізу антропометричних
параметрів в осіб старшої вікової групи (11–12 років) виявлено схожі
закономірності (табл. 2).
Таблиця 2
Антропометричні показники та компонентний склад маси тіла
дзюдоїстів 11–12 років різних соматотипів

№
з/п

Типи статури
Торакальний
М'язовий
Дигестивний
Показники
n=15
n=14
n=14
m
m
m
1.
Довжина тіла, см
152,73
0,85◊*
148,5
1,06
150,36
0,65
2.
Довжина ноги, см
82,13
0,62◊*
76,29
0,97
76,43
0,49
3.
Довжина руки, см
66,87
0,62◊*
64,29
0,81
64,71
0,48
4.
ОГК, см
69,53
0,54
72,00
1,22
74,79
0,65 *
5.
Маса тіла, кг
38,69
1,10
39,93
1,02
40,34
0,37
6.
Індекс маси тіла, у.о.
16,57
0,32
18,14
0,54◊
17,86
0,26
7.
М'язовий компонент,%
36,74
0,26 *
38,02 0,38◊○
35,41
0,26
8.
Жировий компонент,%
16,01
0,25
16,15
0,41
23,39 0,38 *○
Примітка. Вірогідність відмінностей середніх величин кількісних показників у
представників з різними соматотипами Р<0,05:
◊ - між торакальним і м’язовим;
* - між торакальним і дигестивним;
○ - між м’язовим і дигестивним.
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Так, у дзюдоїстів торакального соматотипу ДТ була вірогідно вищою на
2,85% порівняно з дзюдоїстами м'язового соматотипу та на 1,58% порівняно з
дзюдоїстами дигестивного соматотипу (Р<0,05). У представників торакального
соматотипу середні значення ДН і ДР, також, були вірогідно вищі на 7,66% і
4,01% порівняно з представниками м'язового соматотипу та вищі на 7,46% і
3,34% порівняно з представниками дигестивного соматотипу (Р<0,05).
Середнє значення обхват грудної клітки (ОГК) було вірогідно вищим у
дзюдоїстів дигестивного соматотипу на 7,66%, ніж у дзюдоїстів торакального
соматотипу (Р<0,05).
Середні значення маси тіла вірогідно не відрізнялися між дзюдоїстами всіх
трьох соматотипів (Р>0,05). ІМТ представників м'язового соматотипу на 9,47%
перевищують представників торакального соматотипу. Проте, не виявлено
суттєвої різниці між вищезгаданими показниками в дзюдоїстів торакального і
дигестивного та м'язового і дигестивного соматотипів (Р>0,05).
На всіх етапах спортивного вдосконалення серед морфологічних
показників важливе значення має компонентний склад маси тіла. Його вивчення
в борців дозволяє більш повно характеризувати і оцінювати режим їхньої
діяльності, а також динаміку відновних процесів. Тому, ми вивчали
компонентний склад маси тіла, для чого застосували метод біоелектричного
імпедансу.
У результаті такого дослідження виявлено вірогідні відмінності
компонентного складу маси тіла в дзюдоїстів різних соматотипів. Так, середні
значення компонентного складу м'язової маси тіла в дзюдоїстів 10–11 років
торакального і м'язового соматотипу були вірогідно вищими на 3,74% та 4,36%
порівняно з представниками дигестивного соматотипу, а між показниками
торакального і м'язового соматотипів суттєвої різниці не виявлено. Однак слід
зазначити, що середнє значення жирового компонента в дзюдоїстів
дигестивного соматотипу на 64,15% вище, ніж у дзюдоїстів торакального
соматотипу, та на 46,93% – ніж м'язового соматотипу (Р<0,05) (табл. 1).
М'язовий компонент складу маси тіла в представників старшої вікової
групи (11–12 років) був найвищим у борців м'язового соматотипу, його
значення було вищим, ніж у торакального соматотипу, на 3,48% та дигестивного
– на 7,37% (Р<0,05) (див. табл. 2). Жирова маса тіла була вірогідно вища в
дзюдоїстів дигестивного соматотипу на 46,09% порівняно з представниками
торакального та на 44,83% – ніж у м'язового соматотипу (Р<0,05).
Дослідження конституційних параметрів вимагає аналізу не лише
антропометричних показників, але й функціональних можливостей
кардіореспіраторної системи, інтегральним показником якої виступає аеробна
продуктивність організму.
Результати
дослідження
фізичної
працездатності
та
аеробної
продуктивності організму, за результатами тесту PWC170 і показником
максимального споживання кисню, засвідчують, що в дзюдоїстів різних
соматотипів 10–11 та 11–12 років середні значення вищезгаданих показників
мають деякі особливості (табл. 3).
Дзюдоїсти 10–11 років різних соматотипів не мали вірогідної різниці в
абсолютних показниках PWC170 і VO2max, а середня величина відносного
показника PWC170 була найнижчою в представників дигестивного соматотипу і
поступалася представникам торакального на 19%, а м'язового соматотипу – на
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17,17% (Р<0,05) (див. табл. 3). Відносний показник VO2max у борців
дигестивного соматотипу був вірогідно нижчим порівняно з дзюдоїстами
торакального соматотипу на 17,97% та на 11,86% порівняно з дзюдоїстами
м'язового соматотипу (Р<0,05). Як відомо, відносні показники PWC170 і VO2max
залежать від маси тіла. Тому треба відзначити, що середнє значення маси тіла
було вірогідно вищим у борців дигестивного соматотипу порівняно з
представникам торакального та м'язового соматотипів, а середні значення маси
тіла між торакальним та м'язовим соматотипами не мали суттєвої різниці
(Р>0,05) (табл. 1).
Таблиця 3
Показники фізичної працездатності та аеробної продуктивності
організму дзюдоїстів 10–12 років різних соматотипів
Типи статури
М’язовий
m

PWC 170 абс., кгм·хв-1

Торакальний
m
10–11 років
318,32
8,17
336,42

12,07

314,54

6,79

PWC170 відн., кгм·хв-1 · кг-1

10,23

0,19 *

10,14

0,32 ○

8,62

0,14

VО2 max абс., мл · хвˉ¹
VО2 max відн., мл · хвˉ¹ · кгˉ¹
Рівень аеробної
продуктивності

1781,15
57,53

13,88
0,76 *

1811,91
54,89

20,52
1,11 ○

1774,72
48,88

11,55
0,79

Показники

-1

відмінний

відмінний

Дигестивний
m

добрий

11–12 років
16,24*
446,99 10,01◊○
0,32
11,26
0,31◊○
27,61
1999,89 17,01◊○
0,85*
50,52
1,12○

PWC 170 абс., кгм·хв
397,51
363,06
11,02
-1
-1
PWC170 відн., кгм·хв · кг
10,24
8,99
0,27
VО2 max абс., мл · хвˉ¹
1915,76
1857,19
19,75
VО2 max відн., мл · хвˉ¹ · кгˉ¹
49,69
46,09
0,48
Рівень аеробної
добрий
добрий
посередній
продуктивності
Примітка. Вірогідність відмінностей середніх величин кількісних показників у
представників з різними соматотипами Р<0,05:
◊ - між торакальним і м’язовим;
* - між торакальним і дигестивним;
○ - між м’язовим і дигестивним.

У представників різних соматотипів старшої вікової групи (11–12 років)
вірогідно відрізнялися як абсолютні, так і відносні показники PWC170 і VO2max
(табл. 3). Так, найвищі середні значення абсолютного і відносного показника
PWC170 виявлено у дзюдоїстів м'язового соматотипу порівняно з дзюдоїстами
торакального на 12,45% і 8,96% та дигестивного соматотипу – на 23,12% і
24,33% (Р<0,05). У представників дигестивного соматотипу середнє значення
абсолютного показника PWC170 було на 9,49% нижче порівняно з
представниками торакального соматотипу (Р<0,05). Абсолютний показник
VO2max у представників м'язового соматотипу був найвищим і перевищував
такий у торакального – на 4,39% та дигестивного – на 7,68% (Р<0,05). У
представників дигестивного соматотипу середня величина відносного показника
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VO2max виявилася найнижчою. Вони поступалися представникам м'язового
соматотипу на 8,77% і торакального – на 7,68% (Р<0,05).
Для оцінки аеробної продуктивності організму борців застосовували
кількісні показники VO2max відн. Середня величина VO2max відн. у представників
молодшої вікової групи (10–11 років) торакального соматотипу становить
57,38±0,76 мл·хв-1·кг-1, м'язового – 54,41±1,11 мл·хв-1·кг-1, що дорівнює
«відмінному» рівню аеробної продуктивності (РАП), у представників
дигестивного соматотипу – 48,64±0,79 мл·хв-1·кг-1 і відповідає «доброму» РАП.
Середня величина VO2max відн. у представників 11–12 років торакального
соматотипу становить 49,52±0,85 мл·хв-1·кг-1, м'язового – 50,08±1,12 мл·хв-1·кг-1
та дорівнює «доброму» РАП, у представників дигестивного соматотипу
становить 46,04±0,48 мл·хв-1·кг-1, що дорівнює «посередньому» РАП.
Висновки.
1. Результати проведеного соматотипування серед контингенту дзюдоїстів
10–12 років засвідчили, що вибірка представників торакального і дигестивного
соматотипів була однакова і становила по 32% від загальної кількості
обстежуваних. Вибірка представників м’язового соматотипу становила 34,3%.
Вибірка представників астеноїдного соматотипу, яка становила 0,8 %, не була
репрезентативною.
2. Встановлено, що у борців 10–11 і 11–12 років різних соматотипів уже
чітко виражені антропометричні відмінності, що визначаються показниками
лінійних розмірів частин тіла, а також компонентним складом маси тіла.
3. Результати досліджень компонентного складу маси тіла показали, що
м’язовий компонент у борців обох вікових груп відіграє провідну роль щодо
їхніх аеробних можливостей, які визначали за показниками фізичної
працездатності і максимального споживання кисню.
4. Представники дигестивного соматотипу обох вікових груп
характеризуються найнижчими показниками м’язового компоненту порівняно з
особами торакального і м’язового і відповідно мають найнижчі показники
аеробних можливостей. У 10–11 років показники фізичної працездатності та
аеробної продуктивності організму в дзюдоїстів торакального і м’язового
соматотипів не мають вірогідної різниці, в 11–12 років найвищими показниками
характеризуються представники м’язового соматотипу, що свідчить про
пубертатні зрушення в організмі спортсменів.
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АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БОРЦІВ РІЗНИХ
СОМАТОТИПІВ
Юлія Паламарчук, Ольга Бекас
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
У статті схарактеризовано конституційні параметри юних дзюдоїстів. У представників
різних соматотипів уже в 10–12 років виявлено чітко виражені антропометричні відмінності,
що визначаються показниками лінійних розмірів частин тіла та компонентним складом маси
тіла. Встановлено, що в 11–12 років дзюдоїсти м’язового соматотипу мають вірогідно вищі
величини абсолютних і відносних показників фізичної працездатності й абсолютних
показників аеробної продуктивності організму ніж у 10–11 років та порівняно з дзюдоїстами
торакального і дигестивного соматотипів 11–12 років.
Ключові слова: конституційні параметри, борці-дзюдоїсти, фізична працездатність,
аеробна продуктивність.
АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОРЦОВ РАЗЛИЧНЫХ
СОМАТОТИПОВ
Юлия Паламарчук, Ольга Бекас
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В статье описаны конституционные параметры юных дзюдоистов. У представителей
различных соматотипов уже в 10–12 лет четко выражены антропометрические различия,
определяемые показателями линейных размеров частей тела и компонентным составом массы
тела. Отмечено, что в 11–12 лет дзюдоисты мышечного соматотипа отличаются достоверно
большими абсолютными и относительными показателями физической работоспособности и
абсолютными показателями аэробной производительности организма, чем в 10–11 лет и по
сравнению с дзюдоистами торакального и дигестивного соматотипов 11–12 лет.
Ключевые слова: конституционные параметры, борцы-дзюдоисты, физическая
работоспособность, аэробная производительность.
АNALYSIS OF СONSTITUTIONAL FEATURES OF FIGHTERS WITH DIFFERENT
SOMATOTYPE
Julia Palamarchuk, Olga Bekas
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo
In article was describe the constitutional indicators of youth judoists. Was expressed the
anthropometric differences which are determined the performance linear size of body parts and
component composition of body weight in representatives of different somatotype of 10-12 years.
Was noted that judoists of 11-12 years of muscle somatotype are differ significantly by the absolute
and relative indices of physical productivity and by the absolute measures of aerobic performance
than judoists of 10-11 years and judoists with thoracic and digestivnuy somatotype of 11-12 years .
Key words: constitutional features, wrestler-judoists, physical productivity, aerobic
performance.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ВТОРИННИХ УСКЛАДНЕНЬ
ПІСЛЯ ОПІКУ КИСТІ
Марта Резанцева, Ольга Бас
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Згідно з даними ВООЗ термічні ураження
посідають третє місце серед усіх інших травм, а в деяких країнах – друге після
травм отриманих в ДТП. У світі щороку на кожний мільйон жителів припадає
300 осіб, які потребують лікування з приводу термічних опіків або їх
ускладнень. В Україні опікова травма становить 21,3 на 10 000 населення [2].
Згідно аналізу літературних джерел та історій хвороби виявлено, що
загалом 70 % уражень становлять опіки отримані в побутових умовах, причому
30-40 % із них припадає на дітей віком до 5 років, 8–12 % потерпілих становлять
люди літнього і старечого віку [1 ,2].
Аналізуючи причини виникнення опіків ми встановили, що типовими
термічним агентами є полум’я - 50 % випадків, гарячі пара і рідини - 30 %,
хімічні опіки за різними даними становлять 5–7 %, від розпечених твердих
предметів - 5 %, а від електричного струму постраждали - 1,5–2,5 % з усіх
опікових травм [1, 2].
З усіх опіків за локалізацією найчастіше спостерігаються термічні
ураження шкіри на різних ділянках тіла. У 80 % опікова травма спричиняє
пошкодження кінцівок [3].
У зв’язку з тим, що долоні рідко захищені одягом, а також при пожежі
потерпілий рефлекторно захищає обличчя долонями, руки при опіках
травмуються найчастіше [7]. Внаслідок такої рефлекторної реакції і у зв’язку з
тим що на дорзальному боці долоні шкіра ніжніша, дорзальний бік долоні
уражується частіше [10].
Мета роботи: на основі літературних джерел вивчити причини виникнення
вторинних ускладнень після опіку кисті та вплив опікової травми кисті на
погіршення якості життя пацієнтів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукових
літературних джерел.
Основні результати. Опік кисті може мати значно важчі наслідки для
потерпілого ніж опік інших частин тіла. Якщо в пацієнта наявний опік кисті, то
такий опік вважаються серйозним порушенням, яке може призвести до
функціонального дефіциту, косметичних недоліків, і, як наслідок - порушення
якості життя [9, 10].
Дані наведені у дослідженнях Б. В. Усольцевої, К. И. Машкара показують,
що при тяжких опіках, які займають більш ніж 30 % площі тіла завжди наявні
опіки кисті. Серед загальної кількості число опіків кисті займає 5,1 %.
Найчастіше уражаються пальці - 41,3 %, вдвічі рідше п’ясть – 20,8 %, зап’ястя 4,2 %, опіки, які захоплюють водночас декілька відділів кисті складають 31,5 % .
Локалізація глибокого опіку на верхній кінцівці в 46 % випадків стає причиною
інвалідності, у 56 % опіки дорзальної частини кисті і пальців призводять до
каліцтва випадків [3].
Для опікової травми характерно одночасне ураження декількох сегментів
(внаслідок термічних опіків великої площі уражуються як правило 2-3 кінцівки і
як наслідок функціонально страждають 4 – 6 – 8 суглобів водночас). У процесі
відновлення функції суглобів, уражених термічним агентом, провідне місце
705

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
займають методи фізичної реабілітації, які дозволяють пришвидшити процес
відновлення, сприяють збільшенню м’язової сили та покращенню показників
амплітуди рухів в уражених суглобах після загоєння опікових ран [3,5,7].
Незначні обмеження функцій одного суглобу при множинних ураженнях
призводять до вираженого погіршення функцій кінцівки в цілому, крім того
обмеження функції пальців може стати причиною погіршення функціональних
можливостей всієї руки [5].
На відміну від механічних травм при опіках ураження поширюється по
великій площі тіла людини, а тривале запалення тканин призводить до
рубцювання не лише в місці опіку, але і за його межами. Навіть якщо вторинне
запалення глибоко лежачих тканин незначне і в них не відбулись дегенеративнодистофічні зміни з утворенням рубців, то еластичні властивості відновленого
шкіряного покриву різко знижені. Як наслідок виникають рубцеві дерматогенні
контрактури, які приблизно в 25 % випадків поєднуються з міо- і артрогенними.
Первинне ураження тканин глибше рівня шкіри зустрічається рідко, тому
більшість контрактур спочатку мають дермо-десмогенний характер з подальшим
втягуванням в процес інших структур [3,5,7].
При глибоких опіках кистей виникають деформації, анкілози та
контрактури, які мають комбінований характер і дуже часто стають причиною
інвалідності. Це звичайно згинально-розгинальні контрактури міжфалангових та
п'ястнофалангових сполучень, міжпальцеві рубцеві зрощення та згинальнорозгинальні привідні контрактури променево-зап'ясткового суглобу. Внаслідок
формування рубців можливе утворення контрактур, які провокують підвивихи
та вивихи фаланг [3].
Практика опікового травматизму доводить що в наслідок опіків можуть
виникати дегенеративно-деструктивні процеси в кістковій системі, капсулах
суглобів і зв’язковому апараті. Утворюються контрактури, зрощення, вивихи і
підвивихи, анкілози, келоїдні та гіпертрофічні рубці, ампутаційні дефекти,
опікове виснаження які у 95 % випадків стають основними причинами
інвалідності [3,4].
Так, у дітей при опіковому ураженні біля епіфізарних пластин,
спостерігається зниження росту кісток. У 23 % опікових хворих спостерігаються
симптоми гетеротопічної осифікації, у хворих з'являються труднощі з
самообслуговуванням (одяганням, умиванням, причісуванням, харчуванням,
шиттям, письмом тощо). Приблизно у 22 % хворих з тяжкими опіками
виникають незворотні зміни у функціях опорно-рухового апарату [ 3].
Ще однією причиною порушення функцій кисті після глибокого опіку може
бути часткова або повна імобілізація суглобу внаслідок набряку чи
виникненням болю при рухах. За даними Association of pain 84% пацієнтів з
великою опіковою площею відчувають сильний біль, 100% опікових хворих
щоденно відчувають біль, 92 % таких хворих прокидаються в ночі через больові
відчуття [6].
В залежності від ступеню та площі опіку пацієнти зазвичай частково або
повністю перебувають в положенні імобілізації впродовж значного періоду часу.
Внаслідок такої вимушено-тривалої імобілізації спостерігається суттєве
зменшення м’язової сили на імобілізованому сегменті. Так, за даними інституту
фізичної реабілітації Нью-Джерсі при повній імобілізації м’язова сила
зменшується на 1,0 % -1,5 % в день. М’язова сила може зменшитись на 20 -30 %
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в проміжку від тижня до дев'яти днів постільного режиму та повної імобілізації
сегменту. П'ять тижнів повної мобілізації можуть призвести до втрати 50 % від
попередньої м’язової сили. Під час імобілізації відбувається зменшення
діаметру м’язового волокна, ці зміни призводять до зменшення витривалості
скорочення м’язу. Найбільша втрата сили спостерігається у групах м’язів–
розгиначів. Обмеження руху в одному сегменті також є причиною втрати сили
груп м’язів у сегментах віддалених від травми. У зв’язку з цим виникає
необхідність включати в комплекс фізичної реабілітації вправи на відновлення
м’язової сили для всієї кінцівки, а не лише для ураженого сегменту [3].
Після загоєння опікових ран, під час проведення занять або при побутових
фізичних навантаженнях на уражений сегмент, пацієнти протягом тривалого
часу відчувають м’язову втому [10].
Кисть є важливим органом сприйняття інформації, за допомогою пальців та
долоні можна відчувати форму, розмір, консистенцію, температуру предметів,
маніпулювати предметами, переміщати їх. На долоні зосереджена велика
кількість нервових закінчень, в тому числі м’язово-сухожильних та суглобових
пропріорецепторів. В ході досліджень Матева М., та Банкова С. встановлено, що
червоподібні м’язи мають найбільшу пропрірецептивну інервацію в порівнянні з
іншими м’язами. Саме через долоню відбувається передача сенсорної інформації
по периферичних нервах до центральної нервової системи [4].
Виникнення дефектів пальців чи утворення контрактур призводить до
зменшення точності рухів дрібної моторики, втрати захвату, втрати руху
протиставлення. При повній чи частковій втраті чутливості кисті виконання
основних форм захвату стає можливим тільки при візуальному контролі. Також
при глибоких опіках дистальних фаланг пальців виникає деформація нігтів або
припинення їх росту що стає причиною виникнення незручності в побуті та
погіршення косметичного вигляду руки [7].
У 15-20 % пацієнтів в яких кисть уражена опіком спостерігається
периферична нейропатія, яка характеризуються такими симптомам як відчуття
оніміння, мурашок, печіння, болю, підвищеної чутливості до болю, м'язовою
слабкістю або атрофією м'язів. При термічному ураженні сальних чи потових
залоз шкіра стає сухою, виникає зуд, шкіра стає вразливою до зовнішніх
подразників, виникають неприємні відчуття при контакті з подразнюючими
речовинами. Також порушується регуляція температури тіла, підвищується
чутливість до холоду або тепла [4,10].
У наслідок опікової травми, перенесеного болю, втрати майна, виникнення
косметичних дефектів та фізичних дисфункцій, у пацієнтів виникають
психологічні ускладнення. До психологічних проблем, які зустрічаються
найчастіше можна віднести стрес пов'язаний з постійним відчуттям болю,
втрату соціального становища, проблеми із соціальною адаптацією, тривожні
сни, спогади про момент травми, стурбованість з приводу вад зовнішності,
пригнічений настрій та небажання повертатись на роботу [8].
Якість життя після опіку має важливе економічне значення. В наслідок
фізичних вад та косметичних дефектів частина пацієнтів не повертається до
попереднього виду діяльності, або ж взагалі ізольовується від суспільства, тим
самим втрачаючи активну соціальну позицію. За даними літератури ми
встановили, що тільки 11,5 % постраждалим після опіку кисті вдається зберегти
професію. У 68,6 % випадках постраждалі змушені змінити спеціальність, у 17,5
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% випадків опікові пацієнти стають інвалідами, в 2,4 % - результат не відомий
[3].
Основна роль у відновленні функцій життєдіяльності, поверненні пацієнта
до побутової та професійної активності належить методам фізичної, професійної
та соціальної реабілітації. Курс реабілітації повинен сприяти покращенню
психологічного стану та відновленню функціональної здатності опікового
хворого [8].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Використання засобів
фізичної реабілітації на лікарняному етапі лікування дозволяє попередити
виникнення післяопікових ускладнень, усунути або зменшити рухові
обмеження, при необхідності набути пристосувальні навички в побуті та
трудовій діяльності.
В кінцевому результаті, працездатність після опіків та їх лікування
залежить від рівня відновлення м’язової сили, амплітуди руху у суглобах,
відновлення еластичності шкіри на руках, подолання психологічних бар’єрів [3].
Максимальне покращення цих показників можливе при застосуванні комплексу
реабілітаційних заходів на всіх етапах відновного лікування. Якість
реабілітаційного процесу значною мірою буде залежати від кваліфікації
реабілітолога, його теоретичних та практичних навиків.
Однак, на сьогодні залишаються не вирішеними завдання порівняльної
характеристики ефективності різних методів фізичної реабілітації на різних
періодах відновлення після опікової травми, а також оптимального комплексного
підходу при роботі з пацієнтами у відділеннях термічної травми. Виникає
доцільність розробки та обґрунтування індивідуальної програми фізичної
реабілітації при опіковій травмі кисті в умовах стаціонару та на етапі
амбулаторного лікування.
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АНОТАЦІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ВТОРИННИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПІКУ
КИСТІ
Марта Резанцева, Ольга Бас
Львівський державний університет фізичної культури
В оглядовій статті розглянуто причини виникнення опікових травм кисті. Розглянуто
вторинні ускладнення які стають причиною погіршення якості життя пацієнтів після опіку
кисті.
Ключові слова: опік кисті, контрактура, після опікові ускладнення, дисфункція,
відновлення, фізична реабілітація.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
ОЖОГА КИСТИ
Марта Резанцева, Ольга Бас
Львовский государственный университет физической культуры
В обзорной статье рассматриваются причины возникновения ожоговых травм кисти.
Рассматриваются вторичные осложнения и причины ухудшения качества жизни пациентов
возникающие вследствие ожога кисти.
Ключевые слова: ожог кисти, контрактура, послеожоговые осложнения, дисфункция,
восстановление, физическая реабилитация.
FEATURES OF SECONDARY COMPLICATIONS AFTER BURNS HAND
Martha Rezantsev, Olga Bass
Lviv State University of Physical Culture
In a review article discusses the causes of burn injuries wrist. Considered secondary
complications and causes of the deterioration in quality of life occurring from burning wrist.
Key word: burn wrist, contracture, after burn complications, dysfunction, rehabilitation,
physical rehabilitation.

КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ
Романна Руденко
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. На даний час у системі заходів соціального
захисту інвалідів надається перевага активним формам. Зокрема,
найефективнішими з них є фізична реабілітація та соціальна адаптація засобами
фізичної культури і спорту. Спорт інвалідів висуває декілька абсолютно різних
цілей: спорт як засіб самоствердження, прагнення до лідерства і перемоги за
будь яку ціну, в тому числі і ціною здоров'я; зміцнення здоров'я, покращення
фігури, поліпшення самопочуття; соціальної і психологічної адаптації,
залучення людей зі схожими інтересами, демонстрації своїх можливостей,
боротьби за свої права [4, 8]. Активізація роботи з інвалідами в галузі фізичної
культури і спорту, відновлення засобами фізичної реабілітації поза сумнівом,
сприяє гуманізації самого суспільства, зміни його ставлення до цієї групи
населення, і тим самим має велике соціальне значення [2].
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Аналіз сучасних наукових
видань підтвердив наявність окремих досліджень з питань фізичної реабілітації
спортсменів-інвалідів як у іноземній так і вітчизняній літературі. Зокрема,
Джоел А. DeLisa, д.м.н., професор, засновник Foundation Research Center, голова
департаменту з відновної медицини, реабілітації університету Медичної Школи
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Нью-Джерсі перевидав у 2010 році підручник «Відновна медицина: принципи і
практика». В одному з розділів автором описано практичні рекомендації з
фізичної реабілітації при різних захворюваннях, окреслено взаємозв’язок між
реабілітацією і спортом. Роль рухової активності у здоровому способі житті
обґрунтовано у наукових дослідженнях Zadarko Е., Barabasz Z. (2009) (Польща).
У 1966 році Людвіг Гуттман (Сток-Мандевіль, Англія) заснував Британську
асоціацію спортсменів-інвалідів. Ним було докорінно змінено теорію і практику
реабілітації інвалідів, пріоритет надавався заняттям спортом. У висновках
зазначено, що фізична реабілітація інвалідів покращує фізичні можливості
пацієнтів. Інваліди з ушкодженнями опорно-рухового апарату стали активно
залучатися до занять спортом. У Центрі реабілітації Сток-Мандевіля для хворих
зі спинномозковими травмами було розроблено спортивну програму як
обов'язкову частину комплексного лікування. Kahlmeier S, Rocioppi Ф. (2006) у
своїх наукових працях висвітлювали питання про стан фізичної активності і
здоров'я в Європі: аргументи на користь дій. Особливістю багатьох людей з
тими чи іншими фізичними вадами вродженого чи набутого характеру є
збереження багатьох фізичних можливостей, що не пов'язані безпосередньо з
характером захворювання. Це дає підстави для активних занять фізичною
культурою і спортом. Аналіз показників енергетичних витрат під час ходьби,
після протезування, та заняття альпінізмом були досліджені вченими Dr.Paed Dr.
Jan KÁLAL, CSc, MU Dr. Natalija VINAKURAU, Doc. Paed Dr. Pavel KOLÁŘ
(2009), (Карлів університет в Празі, Чеська республіка). В.В. Храмов (2008,
2010) у своїх наукових дослідженнях визначив роль фізкультури і спорту у
фізичній реабілітації спортсменів-інвалідів. Зокрема, дослідив якість життя
інвалідів у ході реабілітації засобами фізкультури і спорту. Специфіка
вегетативної регуляції кардіореспіраторної системи баскетболістів з
ураженнями спинного мозку засобами фізичної реабілітації була досліджена О.
Романчуком, М. Сорокіним (2005). Порівняльний аналіз професійного
травматизму в волейболі та волейболі сидячи здійснено П. Мустафінс, І. Шибрія
(2006). Розвиток психомоторних функцій підлітків із вадами розумового
розвитку, які займаються ковзанярським спортом, досліджувались В. Ільїним, Н.
Рубцовою, К. Скоросовим (2006). Науково-теоретичні та методичні аспекти
проведення процедури медичної та психологічної класифікації спортсменів усіх
нозологічних груп досліджувались Г.М. Бойко (2005 – 2007) та О.М.
Максимовою (2005).
О.Г. Томащук (2010) розробила рекомендації для професійної підготовки
майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах
інваспорту. А.І. Кравченко, В.І. Гончаренко (2008) розглядали питання про
відновлення працездатності спортсменів-футболістів з обмеженими фізичними
можливостями за допомогою акупунктури. Започатковані наукові дослідження
й розроблена методика корекційного масажу, спеціальних вправ для
спортсменів з обмеженими фізичними можливостями Р.Є. Руденко (2010 –
2013). Проблеми діагностичних досліджень, роль клінічної практики в
становленні фахівців з фізичної реабілітації викладені у наукових виданнях Т.В.
Бойчук (2008 – 2012).
Багаторічна практика роботи вітчизняних та закордонних фахівців
доводить, що одним з найбільш дійових методів реабілітації цього контингенту
є реабілітація засобами фізичної культури та спорту.
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Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконано
згідно пріоритетного тематичного напряму «Науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань» на період до 2015
року, затвердженого Кабінетом Міністрів України (постанова від 7 вересня 2011
р. № 942, м. Київ), пріоритетного тематичного напряму «Цільові дослідження з
питань гармонізації системи “людина-світ” та створення новітніх технологій
покращення якості життя», наукових досліджень та розробок пріоритетного
тематичного напряму на 2012-2015 роки Львівського державного університету
фізичної культури (Схвалено вченою радою, протокол № 7 від 06.03.12р.).
Мета дослідження – підвищити ефективність фізичної реабілітації
спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.
Завдання дослідження:
1.
Узагальнити досвід фізичної реабілітації спортсменів з
обмеженими фізичними можливостями.
2.
Обґрунтувати корекційну спрямованість засобів фізичної
реабілітації спортсменів-інвалідів.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-теоретичних і
методичних джерел з проблеми фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими
фізичними можливостями (контент-аналіз, системний аналіз).
Організація дослідження: педагогічні спостереження проводилися на базі
стрілецького тиру Львівського національного медичного університету ім.
Данила Галицького за сприянням д-р біол. наук, проф., проректора з науковопедагогічної роботи, завідувача кафедри фізичної реабілітації, спортивної
медицини, фізичного виховання та валеології А. В. Магльованого та старшого
тренера збірної Паралімпійської команди України зі стрільби з лука О.П.
Ілляшенко. У дослідженнях приймали участь 20 кваліфікованих спортсменів
(МСМК, МС, I розряд), кандидатів у члени Паралімпійської збірної команди
України зі стрільби з лука. Спортсмени з наслідками травм опорно-рухового
апарату, вік – 32-45 років.
Результати дослідження та їх обговорення. Сьогодні вже ні в кого не
виникає сумнівів, що відновлення – це невід’ємний компонент процесу
підготовки спортсменів з обмеженими фізичними можливостями [1, 5].
Багаторічна вітчизняна та зарубіжна практика роботи з інвалідами, які мають
порушення опорно-рухового апарату, доводить, що фізична культура і спорт
серед цього контингенту є найдієвішим методом реабілітації. Основною метою
застосування фізкультури та спорту є розвиток самодисципліни, самоповаги,
духу змагань та дружби, тобто тих характерних якостей, які мають суттєве
значення для інтеграції інваліда в суспільстві. Завдання, які вирішуються під
час занять спортом: нормалізація психоемоційного стану; відновлення
побутових навичок; нормалізація (відновлення) рухливих функцій, навичок;
навчання (перенавчання) нової професії та повернення інваліда в суспільство;
працевлаштування за отриманою спеціальністю [6, 7]. Фізична культура і спорт
у житті неповносправних мають терапевтичне значення. Заняття оздоровчою
фізичною культурою, заняття спортом можуть бути доповненням до засобів
фізичної реабілітації. Під час занять спортом інваліди мають використовувати
усі засоби цієї системи, у той же час вони розробляються відповідно до
корекційно-компенсаторних завдань і застосовуються для тієї чи іншої групи
інвалідів [7]. Медико-біологічні відновні засоби, які застосовуються для
711

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
спортсменів-інвалідів можна розподілити
зміцнювальної та вибіркової дії (табл. 1).

на

три

групи:

глобальної,

Таблиця 1
Медико-біологічні відновні засоби для спортсменів-інвалідів
Групи
відновних
засобів

Перелік відновних
засобів

Вплив відновних
засобів на організм

Глобальної дії

Сухоповітряна й парна бані,
загальний масаж руками та
апаратний масаж, ванни.
Раціональне харчування, стимуляція
білкового синтезу й оптимальне
насичення організму вітамінами.
Комплекси поєднання цих засобів

Допомагають зняти загальну
втому, стимулюють функції
центральної нервової і серцевосудинної систем, підвищують
опірність організму до
несприятливих впливів
зовнішнього середовища

Зміцнювальної дії

Ультрафіолетове опромінення,
аеронізація повітря, частковий
масаж; ванни, деякі різновиди душів
(контрастний), попередній масаж

Тонізують роботу систем
організму, готують організм до
фізичних навантажень

Вибіркової дії

Відновлювальні ванни, локальний
гідромасаж, душ, локальне
тонізувальне розтирання,
локальний відновний, попередній,
апаратний масаж, фізіотерапевтичні
процедури, місцева барокамера

Впливають на окремі
функціональні системи або
ланки організму

Нами був запроваджений комплекс засобів фізичної реабілітації
кваліфікованих спортсменів-інвалідів лучників з порушенням опорно-рухового
апарату. Засоби фізичної реабілітації мали виключно корекційну спрямованість
на стан спортсмена. Зокрема, масаж призначали тричі на тиждень, відвідування
басейну – двічі на тиждень, відвідування сауни – в останній день мікроциклу
підготовки, вправи на розтягнення, на розслаблення м’язів, спеціальні дихальні
вправи – у заключній частині тренувального заняття. Масаж для спортсменівінвалідів є доступним методом відновлення, оскільки його можна
використовувати перед фізичним навантаженням, під час тренувального
процесу, після нього, під час пасивного та активного відпочинку. Складові
корекційного масажу для спортсменів-інвалідів представлено на рис. 1.
Можна припустити, що механічний вплив прийомів масажу на поверхню
шкіри супроводжується збудженням тактильних рецепторів. Збудження від
рецепторів через відцентрові (аферентні) нервові волокна досягає центральної
нервової системи через відповідні сегментарні корінці. Залежно від величини
подразнення збуджується більша або менша кількість рецепторів, залучаються в
реалізацію рефлекторних взаємодій різнорівневі (включно з корою великих
півкуль) структури центральної нервової системи. Методика корекційного
масажу базується на особливостях тренувального процесу спортсменів-інвалідів
з урахуванням перебігу основного захворювання, інтенсивності та часу
проведення тренування, спрямованості фізичного навантаження, особливостей
відновних процесів. Застосування масажу в інвалідному спорті має впливати на
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перебіг основного захворювання
підвищення спортивних результатів.

та

відновлювати

працездатність

для

Тренувальний
масаж
Попередній
масаж

Відновний
масаж
Корекційний
масаж

Масаж
паравертебральни
х зон

Сегментарнорефлекторний
масаж
Вибірковий
масаж

Рис. 1. Складові корекційного масажу
Засоби фізичної реабілітації підвищують адаптацію інвалідів до умов
життя, які змінилися, розширюють їх функціональні можливості, допомагають
оздоровленню організму, сприяють виробленню координації в діяльності
опорно-рухового апарату, кардіореспіраторної, травної систем, системи
виділення, сприятливо діють на психіку інвалідів, мобілізують їх волю на
боротьбу з хворобою, повертають почуття соціальної повноцінності [4]. Фізична
реабілітація спортсменів з обмеженими фізичними можливостями сприяє
розвиткові компенсаторних механізмів, відновленню та удосконалення
здатності до маніпулятивних дій.
Висновки: В цілях розширення можливостей системи реабілітації та
адаптації спортсменів-інвалідів необхідно доповнювати й вдосконалювати
засоби відновлення. Засоби фізичної реабілітації впливають на перебіг
основного й супутніх захворювань, підвищення спортивних результатів.
У подальших дослідженнях з цієї проблеми привертає увагу дослідження
впливу фізичного навантаження, засобів фізичної реабілітації на біохімічні
зміни, термотопографічні показники, результативність у відповідь на фізичні
навантаження та фізичну реабілітацію спортсменів з обмеженими фізичними
можливостями.
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АНОТАЦІЇ
КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ
Романна Руденко
Львівський державний університет фізичної культури
Проаналізовані можливості удосконалення та оптимізації фізичної реабілітації
спортсменів-інвалідів. Проведений аналіз складових корекційного масажу. Встановлено
необхідність врахування основного й супутніх захворювань спортсменів-лучників з
обмеженими фізичними можливостями. Корекційну спрямованість засобів фізичної
реабілітації рекомендуємо враховувати у процесі відновлення.
Ключові слова: корекційний масаж, спортсмени-інваліди, фізична реабілітація.
КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ
Романна Руденко
Львовский государственный университет физической культуры
Проанализированы возможности совершенствования и оптимизации физической
реабилитации спортсменов-инвалидов. Проведен анализ составляющих коррекционного
массажа. Установлена необходимость учета основного и сопутствующих заболеваний
спортсменов-лучников с ограниченными физическими возможностями. Коррекционную
направленность средств физической реабилитации рекомендуем учитывать в процессе
восстановления
Ключевые слова: коррекционное массаж, спортсмены-инвалиды, физическая
реабилитация.
CORRECTIONAL ORIENTATION FUNDS PHYSICAL REHABILITATION OF
DISABLED SPORTSMEN
Romanna Rudenko
Lviv State University of Physical Education
Analyzed the possibilities for improving and optimizing the physical rehabilitation of the
disabled athletes. The analysis of the components of remedial massage. The necessity of the account
of main and concomitant diseases athletes archers with disabilities. Correctional orientation means of
physical rehabilitation encourage you to consider in the process of recovery.
Key words: remedial massage, disabled athletes, physical rehabilitation.
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Філософські, історичн, психологічні та соціальноекономічні
аспекти розвитку фізичної культури та спорту
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОГРАМНО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ
ПІДГОТОВКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТУ «ОЛІМПІЙСЬКА НАДІЯ - 2022»
Оксана Вацеба
Львівський державний університет фізичної культури
Актуальність, постановка проблеми. Олімпійські Ігри сучасності
кожних чотири роки актуалізують проблематику фізичної культури та спорту в
усьому світі й є своєрідним мірилом рівня і якості розвитку спорту для
конкретної країни та конкретної нації за певний проміжок часу.
В Україні, яка має давні та славні традиції в розвитку олімпійського руху, в
останні роки активно обговорюються можливості та шанси на проведення
Олімпійських Ігор, передовсім зимових.
Ідея проведення зимових Олімпійських Ігор в Україні була проголошена
Президентом України 27 травня 2010 року на засіданні Ради регіонів під час
візиту у Львівську область й була схвально підтримана спортивною
громадськістю України та органами державної влади.
Зауважимо, що незважаючи на успішне проведення європейської першості
з футболу 2012 року й низки інших крупних спортивних заходів, в Україні
немає достатнього досвіду проведення масштабних офіційних міжнародних
подій, рівня Олімпійських Ігор. Відтак важливе значення у процесах
попередньої підготовки до реалізації стратегічного національного проекту
«Олімпійська надія - 2022», має всебічний науковий та науково-методичний
супровід такої надважливої діяльності. Підкреслимо, що підготовка України й
подання Заявкового файлу у Міжнародний Олімпійський комітет має виняткове
значення не тільки для сфери спорту, але є важливим соціальним, політичним,
економічним, інфраструктурним завданням.
Об’єкт дослідження. Міжнародний олімпійський рух.
Предмет дослідження. Основні засади підготовки та реалізації
стратегічного проекту до проведення в Україні зимових Олімпійських Ігор.
Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи
дослідження: метод теоретичного аналізу та узагальнення даних статистики й
офіційних документів та окремі загальнонаукові методи: системний аналіз
(аналіз, синтез, узагальнення); порівняльно-історичний метод; метод аналогій.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Законодавча та програмно-нормативна база:
8 вересня 2010 року підписано «Указ Президента України про заходи щодо
визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціальноекономічного та культурного розвитку».за № 895, одним із пріоритетних
національних проектів якого було визначено проект «Олімпійська надія-2022».
Метою цього проекту було визначено: створення в Україні спортивнотуристичної інфраструктури, здатної прийняти Зимову олімпіаду 2022 року.
Термін реалізації проекту згідно Указу: 5 років — перша черга; 9 років —
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загальний. Очікуваний бюджет: 22-25 млрд. грн. (з них 30 % приватні
інвестиції).
27 жовтня 2010 року було підписано розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми
розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022
роках» за №2068.
Цим розпорядженням було визначено Національне агентство з питань
підготовки та проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу державним замовником Програми.
29 червня 2011 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №707
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні
спортивної та туристичної інфраструктури у 2011—2022 роках». Програма
передбачає розвиток спортивної та туристичної інфраструктури в чотирьох
областях України: Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та
Чернівецькій.
Цією Постановою визначено:
Державний замовник — Укрєвроінфрапроект.
Керівник Програми — Голова Укрєвроінфрапроекту.
У цій Постанові було також передбачено окремим розділом Обсяги та
джерела фінансування на двох етапах. Зокрема, в Постанові було передбачено
на 2011-2014 роки такі джерела та обсяги фінансування (таблиця 1):
Таблиця 1.
Джерела та обсяги фінансування Державної цільової соціальної
програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у
2011—2022 роках
Джерела
фінансування
Державний бюджет
Місцеві бюджети
Інші джерела
Усього

Обсяг
фінансування
8197,52
28
4478,5
12704,02

У тому числі за роками, млн. грн.
2011
2012
2013
2014
54,2
2778,39 3169,07
2195,86
4
8
16
1688
1822,2
486,7
481,6
1842,2 4604,59 3663,77
2693,46

Доцільно зазначити, що зважаючи на суттєві грошові видатки державного
бюджету на підготовку та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу
2012 року, фінансування цієї Програми у 2011 та 2012 роках не виконувалося у
повному обсязі.
Відповідно до Указу Президента України щодо пріоритетних напрямків
розвитку України – «Олімпійська надія - 2022» важливі завдання були
поставлені перед Львівською областю.
Так, вже 6 липня 2010 року з ініціативи управління з питань фізичної
культури та спорту облдержадміністрації відбулося перше засідання робочої
групи з визначення пріоритетних завдань Львівщини з реалізації проекту
«Олімпійська надія-2002».
12 серпня 2010 року підготовано розпорядження Голови Львівської
обласної держадміністрації за № 822/0/5-10 «Про підтримку ініціативи Кабінету
Міністрів України щодо підготовки до проведення в Україні 24 зимових
Олімпійських Ігор у 2022 році та розробки державної концепції розвитку
Українських Карпат», а також розпорядження за № 826/0/5-10 «Про створення
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робочої групи з комплексного розвитку с.Славське та навчально-спортивної
бази «Динамо» олімпійської підготовки в с.Славське Сколівського району».
27-29 листопада 2010 року на запрошення Національного Олімпійського
Комітету України (НОК України, президент Сергій Бубка) відбувся неофіційний
візит в Україну та у Львівську область виконавчого директора Олімпійських
ігор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жильбера Феллі.
Доцільно відзначити, що під час візиту до столиці України в грудні
2010 року президент МОК Жак Рогге заявив, що Львівщина має потенційні
можливості для проведення Олімпійських ігор у 2022 році.
3-5 квітня 2012 року за активного сприяння облдержадміністрації відбувся
візит експертів німецької компанії PROPROJEKT Frankfurt am Main Germany у
Львівську область потенційними місцями проведення міжнародних змагань з
зимових видів спорту, за результатами якого було підготовано об’ємний пакет
відповідних рекомендацій.
10 вересня 2012 року Уряд затвердив техніко-економічне обґрунтування
(ТЕО) національного проекту "Олімпійська надія-2022", розроблене німецькою
компанією PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, яке
передбачає формування двох кластерів:
1. «Львівська льодова зона» - змагання з хокею, керлінгу, ковзанярського
спорту, фрістайлу, шорт-треку й фігурного катання;
2. «Снігова зона» - на базі навчального центру зимових видів спорту
«Тисовець» (Львівська область) - змагання зі стрибків із трампліна, лижного
двоєборства, біатлону, лижних перегонів і сноуборду та підзона «Гірськолижна
арена» у смт Воловець (гірський хребет Боржава, Закарпатська область) - з
гірськолижного спорту (швидкіний спуск, слалом).
1 лютого 2013 року у Львівській облдержадміністрації під головуванням
заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Івана Степановича
Груника відбулася обласна організаційна нарада з питань підготовки до подання
заявки на проведення XXIV Зимових Олімпійських Ігор 2022 року в Україні з
розглядом таких питань:
- Загальна інформація про попередню концепцію та рекомендації фахівців
PROPROJEKT Frankfurt am Main щодо проведення XXIV Зимових Олімпійських
Ігор 2022 року в Україні;
- Інформація про загальні вимоги НОК України до Львівської області з
питань підготовки до подання заявки на проведення XXIV Зимових
Олімпійських Ігор 2022 року в Україні;
- Подання пропозицій до персонального складу місцевої робочої групи з
питань підготовки до подання заявки на проведення XXIV Зимових
Олімпійських Ігор 2022 року в Україні та складу обласного оргкомітету.
Визначення окремих завдань членам місцевої робочої групи за завданнями НОК
України та термінів їх виконання.
27 червня 2013 року в обласній державній адміністрації відбулося
засідання Організаційного комітету Львівської області із забезпечення
підготовки та подачі заявки на проведення Зимових Олімпійських та
Паралімпійських ігор 2012 року за участі Віце-прем’єр-міністра України
О. Вілкула. Відповідальною особою за координацію заходів «Олімпійська надія2022» від Львівської обласної державної адміністрації визначено заступника
голови – керівника апарату облдержадміністрації.
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19 липня 2013 року під головуванням голови облдержадміністрації
відбулося засідання робочої групи з питань реалізації проекту «Олімпійська
надія - 2022» у Львівській області з обговоренням таких питань:
1. Про обґрунтовані потреби та пропозиції щодо внесення змін до
Державної цільової програми розвитку в Україні спортивної та туристичної
інфраструктури у 2011-2022 роках.
2. Про розроблення та затвердження обласного та міського планів заходів
щодо забезпечення будівництва нових спортивних і туристичних об’єктів,
створення відповідної матеріально-технічної бази, приведення існуючих
спортивних об’єктів у відповідність із міжнародними стандартами та залучення
до виконання таких планів коштів інвесторів.
3. Про розробку пропозицій до плану заходів щодо утвердження
позитивного іміджу Львівщини, поширення інформації про її туристичний
потенціал.
4. Про підготовку порядку заходів щодо передбачення у відповідних
місцевих бюджетах видатків на реалізацію зазначених планів заходів.
Упродовж серпня 2013 року окремими управліннями облдержадміністрації
та галузевими службами підготовано об’ємну інформацію для Опитувальника з
підготовки Заявкового документа на право проведення в Україні Зимових
Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.
Упродовж серпня-вересня 2013 року у Львові та Сколівському районі
проведено низку міжнародних семінарів та нарад з питань підготовки
інформації до Заявкового документа на право проведення Зимових
Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.
Зауважимо, що одним із найскладніших сучасних завдань є розбудова
інфраструктури автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп з переведенням її у першу
категорію (з двома роздільними смугами та роздільним рухом). Ця дорога об’єднає
чотири гірськолижних курорти «Тисовць», «Плай», «Боржава», «Славське».
Іншим важливим завданням є модернізація існуючих ліній залізничного
зв’язку Львів – Сколе – Воловець та залізничної станції Сколе/Тисовець.
Вивчаються ініціативи Сколівської районної державної адміністрації
по
відновленню вузькоколійного залізничного зв’язку між м. Сколе та спортивною
базою «Тисовець» (проект «Карпатський трамвай»). Розпочато будівництво
Бескидського тунелю вартістю 102, 7 млн. євро.
На порядку денному відкриття у 2014-2015 роках нових пунктів пропуску на
українсько – польському кордоні «Грушів – Будомєж» та «Угринів – Долгобичув».
У перспективі у Карпатському регіоні необхідно відкрити ще 3 пункти пропуску.
Підкреслимо, що відповідно з вимогами МОК, офіційна заявка на
проведення Ігор буде розглядатися у 2015-му році.
Відомо, що станом на лютий 2014 року офіційних претендентів всього 5:
Алмати (Казахстан)
Львів (Україна)
Краків (Польща)
Осло (Норвегія)
Пекін (Китай)
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Рис. Емблема заявки Львова

Нами проаналізовано також і спортивну складову олімпійського турніру2022. У передбачуваній програмі змагань зимового олімпійського турніру
будуть представлені такі види спорту:
біатлон (чоловіки - 5 гонок 1; жінки - 5 гонок),
бобслей (чоловіки - 2 види програми; жінки - 1 вид);
гірськолижний спорт (чоловіки - швидкісний спуск, супергігант,
комбінація, гігантський слалом, слалом; жінки - швидкісний спуск, супергігант,
комбінація, гігантський слалом, слалом);
керлінг (чоловіки, жінки);
ковзанярський спорт (чоловіки - 6 дистанцій; жінки – 6 дистанцій);
лижне двоєборство (чоловіки - 3 види програми);
лижні гонки (чоловіки - 6 видів програми; жінки – 6 видів програми),
санний спорт (чоловіки - 2 види програми; жінки - 1 вид);
скелетон (чоловіки, жінки);
сноуборд (чоловіки – 3 види програми; жінки – 3 види програми);
стрибки на лижах з трампліну (чоловіки – 3 види програми);
фігурне катання (пари, чоловіки, жінки, танці на льоду);
фристайл (чоловіки – могул, скі-крос, лижна акробатика; жінки - могул,
скі-крос, лижна акробатика);
хокей (чоловіки, жінки);
шорт-трек (чоловіки – 4 дистанції; жінки – 4 дистанції).
Є чималі шанси, щоб олімпійського статусу набув натурбан.
Отже, для успішного проведення міжнародних спортивних змагань
потрібна й відповідна спортивна база, а саме (таблиця 2):
Таблиця 2.
Інформація щодо необхідних спортивних об’єктів для підготовки
та проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року
Вид
спорту
Біатлон

Спортивні об’єкти для проведення
змагань та тренувань

Загальна
місткість
людей
12 000

Бобслей

Стадіон для біатлону з відповідною
інфраструктурою (лижна траса,
стрільбище, трибуни для глядачів і т. п.)
Санно-бобслейна траса

Скелетон

Санно-бобслейна траса

12 000

Санний
спорт

Санно-бобслейна траса

12 000

12 000

Примітка

Спільне використання з
санним спортом
Спільне використання з
санним спортом

Тут і надалі інформація подана за програмою XXI зимових Олімпійських Ігор у
Ванкувері-2010, яка очевидно зміниться станом на 2022 рік.
1
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Лижні види:
Гірськолиж Гірськолижні траси для зазначених
7 600
ний спорт
дисциплін відповідно до стандартів
FIS
Лижне
Лижний стадіон з відповідною
12 000
двобор-ство інфраструктурою, комплекс
трамплінів
Лижні
Лижний стадіон з відповідною
12 000
гонки
інфраструктурою (лижна траса,
трибуни для глядачів і т.ін.)
Стрибки з Комплекс трамплінів
12 000
трампліна
(К-90, К-120)
СноуборТраси та споруди для зазначених
12 000
динг
дисциплін, що відповідають
стандартам FIS
Фрістайл
Траси та трамплін (акробатика) для
12 000
зазначених дисциплін, що
відповідають стандартам FIS
Керлінг
Палац спорту з льодовим
6 000
майданчиком 30 х 60 м
Ковзанярські види:
Ковзанярськ Льодовий стадіон із овалом 400 м
6 900
ий спорт
Фігурне
Палац спорту
14 300
катання
Тренувальна ковзанка
2 000
Шорт-трек
Хокей з
шайбою

Палац спорту,
Тренувальна ковзанка
2 палаци спорту (окремо для жінок та
чоловіків),
Тренувальна ковзанка (2)

14 300
2 000
18 650
7 200
2 000

Спільне використання
зі стрибками на лижах
з трампліна

Спільно з фігурним
катанням

Важливою є програма використання та збереження основного багатства
лісового фонду Карпат під час будівництва об’єктів спортивної, транспортної
інфраструктури, інженерних мереж, Олімпійських селищ.
При цьому, як відзначають міжнародні експерти та фахівці НОК України,
вкрай важливою є майбутня спадщина реалізації проекту «Олімпійська надія –
2022», в якій варто виокремити: спадщину для міської інфраструктури,
спадщину для спорту, спадщину для туризму.
Аналіз передумов реалізації проекту «Олімпійська надія - 2022» дозволяє
узагальнити й сформулювати такі висновки:
1) Львів та гірська зона області мають сприятливі природні передумови
для проведення зимових олімпійських ігор, зручне місце розташування,
привабливі умови для розвитку туризму після проведення олімпіади;
2) гірський рельєф Українських Карпат забезпечує вимоги МОК для
проведення міжнародних змагань з окремих зимових видів спорту;
3) Львів та Львівська область володіють певними елементами
інфраструктури для організації ігор із зимових видів спорту, ряд запроектованих
і діючих об’єктів інфраструктури міста можуть бути перебудовані в об’єкти
зимової олімпіади;
4) стан наявних спортивних об’єктів та споруд вимагають докорінної
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реструктуризації та оновлень;
5) для забезпечення вимог МОК необхідним є спорудження низи
спортивних об’єктів;
6) готельна інфраструктура Львова та області є однією з найкращих
серед регіонів України, в наявності досвід прийому та обслуговування
іноземних туристів; для задоволення вимог МОК вимагається розширення
мережі готельних номерів в місцях проведення ігор;
7) Львів є важливим транспортним вузлом України, знаходиться на
перетині важливих транспортних магістралей, забезпечений густою сіткою
залізничних колій, автошляхів, має повітряне сполучення;
8) відстань від Львова до гірськолижних районів є суттєвою і сучасний
стан сполучення не дозволяє її подолати швидко. Це одна із слабких сторін
олімпійської заявки Львова, що вимагає кардинальних заходів з вдосконалення
транспортного сполучення між олімпійськими об’єктами;
9) наявний стан дорожньо-транспортної інфраструктури за технічними та
якісними параметрами не відповідає вимогам МОК, він вимагає оновлення,
розширення та покращання;
10) задоволення вимог МОК щодо переміщення учасників та гостей
олімпіади вимагає вдосконалення схеми внутріміського сполучення у м. Львові,
між місцями проведення змагань в Карпатах, включаючи район Боржави;
11) аналіз існуючих умов перевезення та обслуговування всіма видами
транспорту доводить необхідність їх доведення до світових стандартів;
12) оцінювання стану медичних послуг в Львові та області засвідчує
наявність мінімальної матеріально-технічної бази та певні напрацювання в плані
обслуговування масових спортивних заходів (Євро 2012).
13) враховуючи масштаби олімпійських ігор та зимовий період їх
проведення, коли травматизм, як правило є вищим, система медичних послуг
області повинна бути розширена та удосконалена відповідно до сучасних
стандартів медичної допомоги;
14) аналіз можливостей задовольнити вимоги безпеки та охорони при
проведенні олімпійських ігор доводить наявність певного кадрового та
технічного потенціалу, який вимагає вдосконалення;
15) технологічна та енергетична інфраструктура оцінюється як застаріла,
вимагає оновлення та розширення;
16) законодавча база адаптована до міжнародних норм переміщення
громадян, митницею напрацьований досвід організації пропуску через митний
кордон України;
17) проект «Олімпійська надія 2022» ініційований керівництвом держави
та всесторонньо ним підтримується в організаційному та фінансовому плані;
18) урядом України прийнято ряд нормативних актів, націлених на
розробку та впровадження проекту «Олімпійська надія 2022»;
19) аналіз можливостей фінансування проекту підтверджує необхідність
об’єднання всіх можливих джерел та форм залучення фінансових засобів;
20) сприятливі маркетингові передумови для проведення олімпійських
ігор у Львові забезпечуються статусом міста як одного з провідних українських
освітніх центрів, який володіє відповідним потенціалом для формування
обслуговуючого олімпіаду персоналу;
21) Львів є відомим туристичним центром, має багату історичнокультурну спадщину, розвинуту готельно-ресторанну інфраструктуру, що
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створює привабливі передумови визнання міста центром зимової олімпіади;
22) певний внесок в маркетинг зимових олімпійських ігор в Львові
вносить проведена в області та місті робота по просуванню Львівського регіону
на світові ринки, зокрема ринок туристичних послуг.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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АНОТАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОГРАМНО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ДО
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ОЛІМПІЙСЬКА
НАДІЯ - 2022»
Оксана Вацеба
Львівський державний університет фізичної культури
У статті розглядається питання можливості проведення в УкраіїніХХІV зимових
олімпійських ігор у 2022 році, проаналізовано спортиву складову і передбачувану програму
змагань олімпійського турніру, а також перспективи розвитку Українських Карпат.
Ключові слова: міжнародний олімпійський рух, зимові Олімпійські ігри, Указ
Президента.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ
ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА - 2022»
Оксана Вацеба
Львовский государственный университет физической культуры
В статье рассматривается вопрос возможности проведения в УкраииниХХИV зимних
олимпийских игр в 2022 году, проанализированы спортив составляющую и предполагаемую
программу соревнований олимпийского турнира, а также перспективы развития Украинских
Карпат.
Ключевые слова: международный олимпийское движение, зимние Олимпийские игры,
Указ Президента.
ORGANIZATIONAL AND PROGRAM-LEGAL FRAMEWORK FOR THE
PREPARATION OF NATIONAL STRATEGIC PROJECT "OLYMPIC HOPE - 2022"
Oksana Vatseba
Lviv State University of Physical Culture
This article discusses the possibility of UkraiyiniHHIV in the Winter Olympic Games in 2022,
analyzed the athlete's part of the program and the anticipated events of the Olympic tournament, and
the prospects of the Ukrainian Carpathians.
Key words: international Olympic movement, Olympic Winter Games, the Presidential
Decree.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ В
РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
Анатолій Войнаровський
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Актуальність дослідження полягає у вивченні закордонного досвіду
розвитку і функціонування студентського спорту, а також визначення
позитивних аспектів в діяльності спортивного клубу «Буревісник» з метою
застосування їх в навчальному процесі українських студентів в вищих
навчальних закладах (університетах, академіях фізичної культури). Проблеми
студентського спорту вивчаються в багатьох країнах, вони мають спільні риси
свого співіснування, але вирішують їх в кожній країні по різному. Білорусія як
одна із колишніх республік СРСР має всі ознаки розвитку студентського спорту
схожі з ознаками діяльності самостійних країн колишнього СРСР таких як
Україна, Росія, Казахстан, Молдова і т.п.
Мета дослідження полягає у визначенні та аналізі основних етапів
розвитку процесу студентського спорту та зародження фізичної культури і
спорту в Білорусії.
Виклад основного матеріалу. З найдавніших часів білоруська молодь
використовувала різні вправи та народні ігри для свого фізичного розвитку, щоб
краще протистояти важким умовам життя. На їхнє прагнення не могли по
впливати ні національний гніт, ні заборона церкви на світські забави, ні
економічна і культурна відсталість порівняно з більш розвинутими регіонами
Росії. До 1914р. в містечках білоруських губерній нараховувалось біля 70
спортивних гуртків в яких займалося близько 2,5 тисячі поціновувачів фізичних
вправ. В основному культивувались такі види спорту як легка атлетика,
боротьба, важка атлетика, велосипедний спорт, футбол і т.п.
Після 1917 року тодішнє керівництво Білорусії широко почала
використовувати фізичну культуру як засіб підготовки молоді для служби в
Червоній Армії за допомогою організацій ВСЕОБУЧА. Розпочали створювати
при них військово – спортивні клуби (Вітебськ 1919р.). В цьому ж році була
проведена перша губернська олімпіада.
У 1920 році продовжилась робота зі створення спортивних клубів, вони
розпочали свою роботу в містах Бобруйськ, Борисів, Могильов, Мінск.
У багатьох містах вже в 1921 році пройшли конференції відділів Всебуча
де розглядалось питання про створення нових спортивних секцій ведення
здорового способу життя, особистої гігієни, та пропаганди спорту.
Були створені нові спортивні клуби в Вележі – «Сокіл», Орші – «Сокіл»,
Слуцьку – «Макабі» , Полоцьку, Собєжу, Сенно – «Спартак», також створилась
комсомольсько спортивна організація «Червоний молодняк» в яких приймали
участь дівчата та жінки.
За прикладом Російської федерації в Білорусії в 1923 році, була створена
Вища Рада фізичної культури (ВРФК) яка очолила усю роботу з фізичної
культури та спорту. Одночасно були ліквідовані буржуазні спортивні клуби і
товариства, в тому числі «Сокіл» і «Пласт». В серпні 1924 року була проведена І
Все-білоруська спортивна спартакіада (футбол, баскетбол, л/атлетика, теніс,
велоспорт) в якій приймали участь збірні команди Мінського, Бобруйського,
Борисівського, Вітебського, Могилевського, Слуцького, Мозирського округів.
Тоді ж у всіх школах Білорусії були введенні обов’язкові уроки фізичної
культури.
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Вийшли перші Укази керівництва республікою – «Постанова ЦК РКПб від
13.07.1925р.» Про завдання партії в області фізичної культури «Положення про
ради фізкультури СРСР. У листопаді 1925р. відбувся І з’їзд працівників
фізичної культури, який розглянув цілий ряд питань пов’язаних з
функціонуванням і розвитком спорту, в тому числі і в навчальних закладах.
У 1936 – 1937 роках в республіці як і у всій країні розпочалося створення
добровільних спортивних товариств (ДСТ). Першими були створені ДСТ
«Плам’я», «Темп», «Локомотив», «Іскра» і т.п. Потрібно відмітити, що на
території СРСР в ці роки існувало 86 ДСТ які займались пропагандою спорту
серед молоді в тому числі і серед студентів. В 1937 році була високо оцінена
робота Мінського технікуму фізкультури його нагородили орденом трудового
червоного прапора і на його базі був створений Білоруський державний інститут
фізичної культури. Республіка отримала можливість самостійно готувати
національні кадри спеціалістів в області фізичної культури і спорту.
До початку Великої вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) Білоруський
державний інститут фізичної культури випустити в 130 перших спеціалістів.
У 1940 -1941 рр. навчальному році на території БРСР існувало 25 вузів в
яких навчалось 21 538 студентів і працювало 927 викладачів.
Спортом в республіці займалось 154 тисячі чоловік. У всіх вищих
навчальних закладах та школах фізичне виховання проводилось по єдиним
державним програмам (1924, 1925, 1929, 1931, 1932, 1933, 1937, 1940).
Після приєднання Західної Білорусії (вересень 1939р.) в єдину республіку,
в західних областях почалися переміни в фізичному вихованню та спорті.
До кінця 1947 року кількість фізкультурників в школах та інститутах в
республіці значно перевищила до воєнний рівень.
Постійно зростає сітка ДЮСШ, що привело до певних успіхів збірних
команд школярів та студентів на Всесоюзних спартакіадах, значно покращилась
і спортивна робота серед студентів. Так серед студентів Мінського
педагогічного інституту ім.. А.М.Горького, спортом у всіх його проявах
займалось 92%. Постійно росте методично-дослідницька робота на кафедрах
фізичного виховання.
У 1958 році в 25 вузах країни вже навчалось 55,7 тисяч студентів, що
становило більше ніж середньостатистична кількість (на 10 000 тисяч жителів) в
Європейських країнах.
В цілому ряді вузів була введено обов’язкові заняття в декаду для груп
спортивного удосконалення.
На кінець 80 – х років в колективах фізичної культури Білорусії
систематично займалося більше 2,5 мільйонна людей, 60 % з яких були школярі
та студенти. Великіх успіхів на міжнародних спортивних змаганнях в складі
збірних команд СРСР досягли студенти вузів республіки. Чемпіонами
Універсіад та різних світових спортивних форумів ставали О.Корбут,
М.Кривоносов, В.Зубова, В.Пархимович, Т.Самусєнко,Р.Клим, Т.Лазакович,
О.Медвідь, О.Кошель, В.Сидяк, та інші.
Після розпаду СРСР колишні радянські республіки стали будувати свою
державну політику самостійно, в тому числі і розвиток фізичної культури. Були
створені Міністерство спорту і туризму Білорусії, обласні і міські відділи
фізичної культури та спорту. В 1993 р. був створений Студентський Спортивний
Союз та Національний Олімпійський комітет (НОК Р.Б) та інші.

724

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
На сьогодні в республіці Білорусь працює 45 державних та 18 недержавних
вузів (академії, університети, інститути, коледжі). Головною структурою яка
керує роботою національних та студентських збірних по підготовці до участі в
Універсіадах та чемпіонатах світу серед студентів є Республіканський центер
фізичного виховання і спорту для школярів та студентів створений 16 грудня
1992р. Міністерством освіти Білорусь за № 276.
З 1993 року РЦФВС є членом ФІСУ, а з 2007р – членом Європейської
асоціації студентського спорту (EUSA) і він представляє інтереси білоруських
студентів на всіх змаганнях які проходять під патронатом ФІСУ.
Білоруські студенти-спортсмени починаючи з 1993 року приймають участь
у всіх літніх та зимових Універсіадах. За цей період вони завоювали 156
медалей (40 золотих, 55 срібних, 61 бронзову).(Додаток1; Додаток 2)
З метою виконання постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь № 916
від 21.06.2006р. «О мерах по дальнейшему совершенствовании масовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» Міністерством освіти
затверджений Наказ від 26.02.2006 р. № 713 « Про створення галузевого
фізкультурно – спортивного клубу «Буревісник».(Додаток 3)
Таблиця 1
Всесвітні зимові універсіади
Рік

Номер

1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

Кількість медалей

Місце проведення

Золото

Срібло

Бронза

Всього

1
2
2
1
2
8
16

1
1
5
2
4
2
3
2
1
1
22

1
1
3
4
1
2
4
1
17

3
3
6
7
9
5
5
14
1
2
55

Закопане, Польща
Хака, Іспанія
Чонджу/Монджо Корея
Попрад, Словакія
Закопане, Польща
Тревізо, Італія
Інсбрук, Австрія
Турін, Італія
Харбін, Китай
Ерзурум, Турція
Всього

Таблиця 2
Всесвітні літні універсіади
Рік

Номер

1993
1995
1997

Буффало, США
Фукуока, Японія
Сицилія, Італія
Пальма де
XX
Мальорка, Іспанія
XXI
Пекін, Китай
XXII
Тегу, Корея
XXIII
Ізмір, Турція
XXIV
Бангкок, Тайланд
XXV
Бєлград, Сербія
XXVI
Шеньчжень, Китай
Всього

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011

Місце проведення

Кількість медалей
Золото

Срібло

Бронза

Всього

1
2
3

3
2

1
3
2

2
8
7

2

3

-

5

3
3
3
4
3
24

6
3
6
4
2
4
33

11
4
6
6
5
6
44

17
10
15
13
11
13
101

XVII
XVIII
XIX
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Діяльність ФСК «Буревісник» забезпечується на базі установи
«Республіканський центр фізичного виховання і спорту учнів і студентів».
Рада ФСК складається з 30 членів. Головою затверджено заступника
Міністра Освіти країни Жука Олександра Івановича. В цілому в республіці
створено 96 регіональних представництв ФСК «Буревісник» в який на даний
момент займається фізичною культурою 50 000 чоловік, що складає 21 % від
загальної кількості працівників системи освіти.
- Береська обл.. – 20 клубів – 6300чол.
- Вітебська обл.. – 5 клубів – 400 чол.
- Гомельська обл.. – 6 клубів – 630 чол.
- Гродненська обл.. – 20 клубів – 7230 чол.
- Мінська обл.. – 23 клуба – 4886 чол.
- Могильовська обл.. – 6 клубів – 320 чол.
- м. Мінськ – 16 клубів – 21 120 чол.
Свої спортивні успіхи СК «Буревісник» підтверджує і на республіканських
Універсіадах які проходять регулярно з 1993 року. Тут він значно перевищує
успіхи добровільних товариств «Динамо», «СКА», ДСТ Профсоюзів і т.п.
Висновки.
Розглянувши аспекти розвитку студентського спорту в
Білорусії ми можемо з певністю стверджувати, що він має всебічну підтримку
на всіх гілках влади, від законодавчої до виконавчої. На території республіки
створена хороша матеріальна база для занять молоді спортом. Будуються нові
стадіони, палаци зимових видів спорту, веслувальні бази тощо.
В вищих навчальних закладах (в 95 %) створені кафедри фізичної культури
та спорту. Велику організаційну роботу по проведенню студентських змагань,
як республіканських так і міжнародних. Який має свої філіали та спортивні
клуби у всіх областях та містах республіки. З кожним роком зростає кількість
учасників в республіканських студентських універсіад.
1.
2.
3.
4.
5.
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АНОТАЦІЇ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
Анатолій Войнаровський
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
У статті характеризовано розвиток системи підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в
республіці Білорусь. Висвітлено діяльність спортивного клубу «Буревісник» та його структуру.
Показано розвиток студентського спорту в республіці та успіхи білоруських студентів на Всесвітніх
Універсіадах, які проходять під егідою ФІСУ. Зроблено графічне зображення досягнень студентів –
спортсменів білоруських вузів на літніх та зимових Універсіадах.
Ключові слова: студентський спорт, фізична культура, розвиток, «Буревісник».
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Анатолий Войнаровский
Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинский
В статье характеризующиеся развитие системы подготовки специалистов физической культуры и
спорта в республике Беларусь. Освещена деятельность спортивного клуба «Буревестник» и эго
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структура. Показано развитие студенческого спорта в республике и успехи белорусских студентов на
Всемирной Универсиаде, которые проходят под эгидой ФИСУ. Сделано графическое изображение
достижений студентов - спортсменов белорусских вузов на летних и зимних Универсиадах.
Ключевые слова: студенческий спорт, физическая культура, развитие, «Буревестник».
SOME ASPECTS OF COLLEGIATE ATHLETIC IN BELARUS
Anatoly Voynarovsky
Eastern European National University. Lesya Ukrainian
We characterized the development of training physical education and sports in the Republic of Belarus.
Describes activities of sports club "Petrel" and its structure. Displaying development of student sport in the
country and the success of Belarusian students at the World Student Games, which take place under the aegis of
FISU. Made graphic achievements of students - athletes Belarusian universities for summer and winter
Universiade.
Key words: Student sport, physical education, development, "Petrel".

МОДЕЛЬ ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ СПОРТСМЕНІВТАНЦЮРИСТІВ 15-16 РОКІВ В ТИЖНЕВОМУ МІКРОЦИКЛІ
ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ
Оксана Демідова
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Вступ. Стримкий розвиток спортивних танців за останнє десятиріччя перетворив
їх у видовищний вид спорту, який вимагає від танцюристів не тільки легкості,
пластичності та ритмічного виконання змагальних композицій, але і високого рівня
фізичної підготовленості, без якої неможливо якісно засвоїти та ефективно реалізувати
спортивну техніку [4]. В свою чергу змагання, які стали більш відповідальними,
складними та конкурентними, теж пред’являють до танцюристів нові вимоги –
підвищення фізичного та технічного рівня. Для рішення цих проблем фахівці в галузі
спортивного танцю розробляють різні засоби та методи, які мають спрямованість –
вдосконалити як особисті якості танцюриста, так і систему оцінки його виступу.
На даному етапі, узагальнення і систематизація даних науково-методичної
літератури, дозволили виділити специфічні особливості тренування в спортивних
танцях. Танцювальний спорт належить до ациклічних, складно-координаційних видів
спорту [4,8]. Серед чинників, що обумовлюють досягнення високих спортивних
результатів у танцювальному спорті, одним із визначальних є високий рівень технічної
підготовленості [8], а важливою методичною передумовою вдосконалення техніки
змагальних вправ є відповідний рівень фізичної підготовленості [4,9]. Крім того
достатня фізична підготовленість спортсменів забезпечує цілісність, ритмічність та
безпечність тренувального процесу, а також є критерієм сумісності партнерів для
занять спортивними танцями [3].
Аналіз змісту тренувального процесу і результатів останніх виступів
спортсменів-танцюристів на змаганнях різного рівня свідчать про недостатній рівень
фізичної підготовленості юних спортсменів, особливо в підлітковому віці. Це
зумовлює проведення досліджень, пов'язаних з аналізом сучасного стану процесу
фізичної та функціональної підготовки танцюристів на етапі спеціалізованої базової
підготовки та можливих шляхів її оптимізації.
Рішенням цієї проблеми може бути створеня моделі тренувального заняття в
тижневому мікроциклі в рамках експериментальної програми з фізичної підготовки
спортсменів-танцюристів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконується у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і
спорту згідно з темою Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту за темою: «Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу
та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів».
Мета дослідження
обґрунтувати зміст фізичної підготовки спортсменівтанцюристів 15-16 років в річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки.
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Завдання дослідження:
1. Визначити співвідношення видів фізичної і техніко-тактичної підготовки
спортсменів-танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки.
2. Розробити модель тренувального заняття спортсменів-танцюристів 15-16
років в тижневому мікроциклі підготовчого періоду для вдосконалення елементів
латиноамериканської програми танців.
3. З'ясувати ефективність запропонованої моделі тренувального заняття.
Методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел,
педагогічний
експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики.
Організація дослідження. В дослідженні приймали участь 40 спортсменівтанцюристів 15-16 років (20 дівчат і 20 хлопців) спортивно-танцювального клубу
«Еліта», спортивно-танцювального клубу «Школа Гукових» і спортивнотанцювального клубу «Астра» (м. Дніпропетровськ).
Результати дослідження і їх обговорення. Контрольна група займалась за
програмою позашкільної освіти «Художньо-естетичний напрям (хореографічний та
декоративно-ужитковий профіль)», яку рекомендовано Міністерством України у
справах сім'ї, молоді та спорту, Українським державним центром позашкільної освіти,
інститутом інноваційних технологій та змісту освіти у 2012 році.
Програма
розрахована на заняття з дітьми від 6 до 16 років і охоплює початковий і основний
рівень. На навчання дітей 15-16 років відводиться 539 година (по 11 годин на
тиждень), застосовуються елементи класичного, історико-побутового, естрадного
сучасного бального танцю; танцювальна імпровізація, майстерність актора, накладання
гриму та естетика танцю і азбука музичного руху [1].
Теоретичний аналіз програми, за якою проводились заняття в контрольній групі
показав, що розподіл годин на різні види підготовки не відповідає загальним
положенням і рекомендаціям вчених щодо побудови тренувального процесу
спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Виявлено, що в контрольній
групі: на загальну фізичну підготовку відводилось 243 години, що складає 45,1% (за
рахунок хореографічної підготовки), на спеціально-технічну підготовку – 146 годин,
це 27% (спеціальна фізична підготовка і техніко-тактична підготовка), і на допоміжню
фізичну підготовку відводилось 150 годин, що складає 27,9% (танцювальна
імпровізація, майстерність актора, накладання гриму та естетика танцю і азбука
музичного руху) (рис.1).

Експериментальна група
Контрольна група
Рис. 1 Співвідношення видів фізичної і техніко-тактичної підготовки спортсменівтанцюристів контрольної і експериментальної групи на етапі спеціалізованої базової

підготовки
ЗФП – загальна фізична підготовка; СФП – спеціальна фізична підготовка; ДФП
– допоміжна фізична підготовка; ТТП – техніко-тактична підготовка; СТП – спеціальна
технічна підготовка (об’єднання ТТП і СФП)
Для оптимізації побудови тренувального процесу в експериментальній групі
було визначено обсяг навантажень згідно з рекомендаціями провідних дослідників в
галузі спортивного танцю і у відповідності до основних положень теорії спорту [5,7].
Також при визначені співвідношення різних видів підготовки танцюристів, було
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проаналізовано програми підготовки з гімнастикі і фігурного ковзання, в яких
співвідношення фізичної, технічної і спеціальної підготовки - 10%, 80% і 20%
відповідно. Таким чином в експериментальній програмі фізичної підготовки
спортсменів-танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки
співвідношення засобів фізичної, технічної і хореографічної підготовкі мають
наступний вигляд: загальна фізична підготовка складає 53,9 годин (10%), спеціальна
фізична підготовка і хореографічна підготовка складають по 107,8 годин по (20%)
кожна і технічна підготовка складає 269,5 годин (50%) (рис. 1).
Таким чином в експериментальній групі збільшується частка спеціальної та
допоміжної фізичної підготовки за рахунок загальної, акцент зроблено на розвиток
провідних спеціальних фізичних якостей, які притаманні танцюристам [2,9]. Технікотактична і спеціальна підготовка як в контрольній так і в експериментальній групі
складається з танців латиноамериканської програми (самба, ча-ча-ча, румба,
пасодобль, джайв) і європейської програми (вальс, танго, віденський вальс, квікстеп,
повільний фокстрот). Експериментальним чинником є співідношення цих видів
підготовки з іншими – в контрольній групі на ці види підготовки відводиться 27%, а в
експериментальній групі 70% від загального обсягу навантаження (згідно
співідношеню видів підготовки, яке запропановано в експериментальній програмі з
фізичного фиховання спортсменів-танцюристів 15-16 років на етапі спеціалазованох
базової підготовки). Різними в контрольній і експериментальній групах були і засоби
фізичної підготовки. В експериментальній групі загальна фізична підготовка
включала: стройові вправи, загально-розвиваючі вправи, прикладні, акробатичнi
вправи, вправи на розвиток рівноваги, нахили, повороти, стрибки, партерні рухи. В
контрольній групі загальна фізична підготовка відбувалась за рахунок різних видів
хореографії. В експериментальній групі ці види хореографії відносились до
допоміжної підготовки, а в контрольній групі допоміжня підготовка складалась з
танцювальної імпровізації, майстерності актора, накладання гриму та естетики танцю і
азбуки музичного руху.
Для вдосконалення тренувального процесу в експериментальній групі було
розроблено модель тренувального заняття латиноамериканської програми танців в
тижневому мікроциклі підготовчого періоду. За цією моделлю в експериментальній
групі великий об’єм роботи виконувався з відносно малою інтенсивністю.
Експериментальним чинником на заняттях при вдосконалені латиноамериканської
програми танців було введення вправ на розвиток швидкості, гнучкості і вправ, яки
сприяли підвищенню анаеробних ресурсів організму. В експериментальній групі
cтруктура тренувального заняття
мала наступний вигляд: підготовча частина
включала в себе елементи хореографії і сприяла поступовому підведеню спортсменівтанцюристів до ефективного виконання спеціальної тренувальної роботи основної
частини. Основна частина заняття складалась з вправ високої інтенсивності з розвитку
швидкості, швидкісно-силових якостей і анаеробних ресурсів організму. В перервах
між підходами з роботою високої інтенсивності використовувались вправи на розвиток
координаційних здібностей, гнучкості і технічного вдосконаленя танців
латиноамериканської програми. Використання спеціальних фізичних вправ, схожих за
динамікою і кінематичною структурою з основними технічнимі діями, сприятливо
позначалось на вдосконаленні техніки майстерності танцюристів. Виконання вправ для
розвитку активної і пасивної гнучкості в перервах між підходами у вигляді зміни
програми сприяло збільшеню підготовленості в суглобах і створювало оптимальні
умови для збереження необхідної амплітуди при виконанні спеціальних вправ. В
заключній частині виконувались вправи на розвиток гнучкості, вправи спрямовані на
підвищення функцій зовнішнього дихання і на розслаблення, що сприяло підвищенню
рівня спеціальної підготовленості спортсменів-танцюристів і переключала
функціональні системи організму на відновлювальний режим. (табл.1).
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Таблиця 1
Модельна структура тренувального заняття латиноамериканської програми танців в тижневому мікроциклі
підготовчого періоду.

Підготовча
частина

Основна частина

Обсяг
навантаження

Вправи на розвиток
гнучкості

120 хв

(вівторок, четвер)

Хореографія

Перший “блок”

Другий “блок”

час

ЧСС

час

час

15 хв

100130
уд/хв

ЧСС

Вправи на розвиток
швидкісних якостей
7 хв

аеробне
навантаження

Заключна частина

180-200
уд/хв
анаеробно –алактатне
навантаження
S, Ch, R, P, J

5 хв

100-130
уд/хв

аеробне навантаження

ЧСС

Вправи на розвиток
швидкісно-силових
якостей
11 хв

180-200
уд/хв
анаеробно-гліколітичне
навантаження
S, Ch, R, P, J

10 хв

130-160
уд/хв

Третій “блок”
час

ЧСС

S, Ch, R, P, J

10 хв

S, Ch, R, P, J

10 хв

Вправи на розвиток
координаційних якостей

Вправи на розвиток
анаеробних
можливостей
організму
10 хв
180-190
уд/хв

10 хв

150-170
уд/хв

S, Ch, R, P, J

S, Ch, R, P, J

анаеробно-аеробне
навантаження

ЧСС

130-160
уд/хв
аеробне навантаження

аеробне навантаженн

160-180
уд/хв

час

100-130
уд/хв
аеробне навантаження

аеробне навантаження
10 хв

Четвертий “блок”

10 хв

170-190
уд/хв

анаеробно-аеробне
навантаження

анаеробне
навантаження

час

ЧСС

7 хв

100-130
уд/хв

аеробне навантаження
Вправи на розвиток
дихання
5 хв
80-100
уд/хв

аеробне навантаження

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Тренувальне заняття в контрольній групі проводилось згідно з
традиційною програмою [1].
Після впровадження запропонованої нами моделі тренувального заняття
спортсменів-танцюристів 15-16 років в тижневому мікроциклі підготовчого
періоду, було проведено повторне педагогічне тестування. Результати показали
динаміку змін показників фізичної підготовленості дівчат 15-16 років, які
займаються спортивними танцми (табл.2)
Так показники вибухової сили у дівчат 15-16 років в контрольній групі
збільшилися на 2% (М= 162,8±3,15) (p< 0,05), в експериментальній групі – на
4,3% (М= 170,7±2,05) (p< 0,05) (тест “стрибок в довжину”).
Таблиця 2
Динаміка змін показників фізичної підготовленості дівчат 15 – 16
років експериментальної i контрольної групи на етапі спеціалізованої
базової підготовки
№

1

2

3

4

5

6

7

Показники
фізичного
розвитку та
фізичної
підготовленості
Присідання за 10
с (кіл-сть)

Піднімання
тулуба за 10 с
(кіл-сть)

Міст (відстань,
см)

Шпагат поперек
(см)

Рухливість ГСС
(см)

КГ
n = 10

Умови реєстрації

ЕГ
n = 10

M

m

M

m

до експерименту

9,4

0,23

10,3

0,32

після експерименту

9,9

0,26

11,4

0,23

різниця

0,5

1,1

p < 0,05

до експерименту

8,1

0,25

8,5

0,22

після експерименту

8,5

0,24

9,6

0,17

різниця

0,4

1,3

p< 0,05

до експерименту

35,84

2,54

33,9

2,10

після експерименту

34,5

2,42

31,00

1,83

різниця

-1,34

p> 0,05

-2,9

p< 0,05

до експерименту

10,7

1,08

9,6

0,74

після експерименту

9,9

0,91

7,2

0,73

різниця

-0,8

p> 0,05

до експерименту

6,55

0,52

6,4

0,32

після експерименту

6,3

0,47

5,85

0,31

різниця

-0,25

p > 0,05

p < 0,05

p > 0,05

-2,4

p< 0,05

-0,55

p> 0,05

Викрути з
палицею в
плечових
суглобах (см)

до експерименту

48,88

1,76

55,1

1,20

після експерименту

48,00

1,63

48,50

1,17

Стрибок в
довжину (см)

до експерименту

159,65

3,10

163,3

2,02

після експерименту

162,8

3,15

170,70

2,05

різниця

31,15

p< 0,05

7,4

p< 0,05

різниця

-0,88

731

p > 0,05

-6,6 p < 0,05
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Значний приріст показників спостерігався і при оцінюванні швидкісносилових якостей. За показниками тесту “присідання за 10 с”, в контрольній
групі дівчат приріст склав 5,1% (М= 9,9±0,26), в експериментальній группі –
9,6% (М=11,4±0,23) (p< 0,05). Показники фізичної підготовленості дівчат
контрольної групи за тестом “піднімання тулуба за 10 с”, зросли на 4,7% (М=
8,5±0,24), в експериментальній – на 13,5% (М= 9,6±0,17) (p< 0,05).
За показником гнучкості хребетного стовпа (тест “міст”), у дівчат
контрольної групи приріст склав 3,9% (М= 34,5±2,42), в експериментальній
групі цей показник збільшився на 9,4% (М= 31,0±1,83) (p< 0,05). Рухливість в
тазостегневих суглобів у дівчат контрольної групи збільшилась на 8,1% (М=
9,9±0,91) (тест “продольний шпагат”), в експериментальній групі приріст цього
показника склав 33,3% (М= 7,2±0,73) (p< 0,05). Рухливість в гомілкоступеневих суглобах у дівчат контрольної групи зросла на 4% (М= 6,3±0,47), в
експериментальній групі на 9,4% (М= 5,85±0,31) (p< 0,05). Приріст показників
рухливості в плечових суглобах (тест “викрути з палицею”) у дівчат
контрольної групи збільшився на 1,8% (М= 48,0±1,63), в експериментальній
групі – на 7,4% (М=48,5±1,17) (p< 0,05).
Проведення порівняльного аналізу і дослідження динаміки приросту
показників фізичної підготовленості спортсменів-танцюристів 15-16 років на
етапі спеціалізованої базової підготовки, свідчать про більш вищу ефективність
застосування
експериментальної
програми
фізичної
підготовки
в
експериментальній групі, ніж застосування традиційних обсягів навантаження в
контрольній групі.
Висновки.
1.
Проведений педагогічний експеримент показав можливості
підвищення фізичної підготовленості спортсменів-танцюристів 15-16 років на
етапі спеціалізованої базової підготовки. Проведення занять за структурою
моделі тренувального заняття тижневого мікроциклу, дає значний прирість
результатів показників фізичної підготовленості спортсменів-танцюристів 15-16
років в підготовчому періоді першого макроциклу. В експериментальній групі
дівчат значно збільшились показники вибухової сили, показники гнучкості і
рухливості хребетного стовпа, гомілко-ступеневих і тазостегневих суглобів (p<
0,05).
2.
Проведення занятть за моделью тренувального заняття
в
експериментальній групі допомогло вирішити задачу по створеню міцьної
аеробної бази, на основі якої спортсмени-танцюристи будуть виконувати великі
обсяги спеціальної роботи.
1.
2.

3.
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АНОТАЦІЇ

МОДЕЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ 15-16
ЛЕТ В НЕДЕЛЬНОЙ МИКРОЦИКЛА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Оксана Демидова
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
Обосновано содержание тренировочного занятия экспериментальной программы по
физической подготовке спортсменов-танцоров 15-16 лет в недельном микроцикле
подготовительного периода. Рассмотренны методы совершенствования физических качеств
танцоров при усовершенствовании латиноамериканской программы танцев. Показано решение
задачи повышения анаэробной продуктивности организма спортсмена-танцора на протяжении
занятия при постоянном изменении направлености нагрузки. Дано описание небольших
комплексных “блоков” нагрузки, в которых упражнения технико-тактической подготовки
чередуются с упражнениями на развитие гибкости, скорости, скоростно-силовых и
координационних качеств
Ключевые слова: спортсмены-танцоры, физическая подготовка, годичный цикл,
анаэробная продуктивность, специализированная подготовка.
МОДЕЛЬ ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦЮРИСТІВ 15-16
РОКІВ В ТИЖНЕВОМУ МІКРОЦИКЛІ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ
Оксана Демідова
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Обґрунтовано зміст структури тренувального заняття експериментальної програми з
фізичної підготовки спортсменів-танцюристів 15-16 років в тижневому мікроциклі
підготовчого періоду. Розглянуто методи вдосконалення фізичних якостей танцюристів при
удосконалені латиноамериканської пограми танців. Наведено рішення завдань підвищення
анаеробної продуктивності організму спортсменів-танцюристів протягом заняття при
постійній зміні спрямованості навантаження. Представлено опис невеликих комплексних
“блоків” навантаження, в яких вправи техніко-тактичної підготовки чергуються з вправами на
розвиток гнучкості, швидкості, швидкісно-силових і координаційних здібностей.
Ключові слова: спортсмени-танцюристи, фізична підготовка, річнй цикл, анаеробна
продуктивність, спеціальна підготовка.
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MODEL TRAINING SESSIONS ATHLETES DANCERS 15-16 YEARS WITHIN A
WEEK MICROCYCLE PREPARATORY PERIOD
Oksana Demidov
Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports
Structure's content of training session's experimental program of physical preparation athletesdancers aged 15-16 in week microcycle preparatory period was justified. Reviewed the methods for
improving physical qualities while improving international Latin dance. Displaying solution of the
task, which is considered strengthening the anaerobic productivity of an athlete-dancer's organism
while a constant change in load direction. The description of the complex load “blocks”, which
consist the tactical training exercises that interspersed with development of flexibility, speed, speedstrength and special endurance.
Key words: athletes - dancers, physical training, annual cycle, anaerobic productivity,
specialized training.

ВИТОКИ ЖІНОЧОГО ФУТБОЛУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Андріана Ковалишин, Антон Литвинець
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Жіночий футбол набуває все більшої
популярності, як у світі, так й на території нашої країни. Сама школа
українського жіночого футболу, на відміну від чоловічого, почала формуватися
тільки в останні десятиліття. Проте, вже сьогодні жіноча команда України з
футболу входить до числа найсильніших збірних не тільки Європи, а й світу у
рейтингу ФІФА [4]. Однак, процес розвитку жіночого футболу в Україні
ґрунтовно не досліджувався і не має свого систематизованого викладу.
Вітчизняні фахівці, учні спортивних шкіл та студенти спеціалізованих
навчальних закладів користуються навчальною літературою радянських часів,
де історія українського жіночого футболу не представлена.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наукових працях,
присвячених історії спорту, жіночий футбол згадується лише епізодично (В. В.
Столбов, 1989; О. Вацеба, 1994 та ін.). В різні роки окремі теоретико-методичні
проблеми жіночого футболу в Україні досліджувались у публікаціях ряду
знаних вчених та фахівців галузі фізичної культури і спорту (В. В. Соломонко,
О. В. Соломонко, Г. А. Лисенчук, 1997; А. Зайцев, В. Левін, 2001; І. П. Каліта,
2003; В. Шамич, 2003). Проте, науково обґрунтованих праць, присвячених
історії жіночого футболу в Україні як окремого дослідження, на сьогодні немає.
Саме дефіцит об’єктивної інформації про становлення жіночого футболу в
Україні спонукав нас до проведення цього дослідження.
Мета дослідження: особливості становлення та розвитку жіночого
футболу в Україні.
Завдання дослідження:
1.
Виявити передумови розвитку жіночого футболу в Україні;
2.
Узагальнити дані проведення чемпіонату України з футболу серед
жінок.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел, методи
теоретичної інтерпретації, а також загальноісторичні методи: історичнопорівняльний, історично-логічний та хронологічний.
Результати досліджень та їх обговорення. Оскільки, український спорт
зароджувався і розвивався в часи, коли Україна входила до складу Російської
імперії, а потім була частиною СРСР, то об’єктивний аналіз таких процесів
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можливий за умови комплексного узагальнення з початку ХХ століття і до
сьогодні. За історичними даними, футбол в Російській імперії зародився ще до
початку Першої світової війни. Тогочасний часопис «Русский спорт» від 16
травня 1910 року пише: «Значення футболу оспорюється багатьма. Років десять
тому назад часто приходилось чути таку думку, що футбол це лише бійка
ногами… Особливістю являється та обставина, що спорт цей тільки для
чоловіків. Не говорячи про те, що ноги в жінок переважно важчі, коротші та
слабші від чоловічих… що не дає потрібної при грі швидкості та спритності».
Незважаючи на це, уже в 1911 році в Москві були створені перші жіночі клуби:
«Пушкіно», команда Комерційного училища та команда ПетровськоРозумовської ліги. А в серпні того ж 1911 року відбувся перший організований
матч [1].
Широкий розвиток жіночого футболу здійснюється в часи СРСР, коли
люди, щоб підготувати себе до роботи і оборони, масово починають займатись
різноманітними видами фізичної культури та спорту. Проте, свою популярність
він отримує в 80-х роках, коли створюються різнопланові футбольні турніри. В
цей час особливою популярністю користується турнір від журналу
«Собеседник», який спонукав набирати в секції для футболу жінок і створювати
команди для участі у змаганнях. У регіонах Союзу також проводились місцеві
змагання і турніри [3].
В 1989 році було організовано Асоціацію жіночого футболу СРСР, яка
почала проводити чемпіонати між спортивними клубами профсоюзів. Саме на їх
основі були створені професійні футбольні жіночі команди, які існують і до
сьогодні.
В 1990-1991 рр. офіційно проводився перший Чемпіонат СРСР, в якому у
трьох лігах брало участь більше 80 клубів зі всіх республік Союзу. Титул
Чемпіонів Радянського Союзу здобували: двічі – команда «Нива» з містечка
Баришівка Київської області та Раменський «Текстильщик».
Однією з найсильніших, протягом 1989-1991 рр., жіночих команд Союзу
була українська команда «Нива» Київської області (Баришівка). Ця команда
була триразовим чемпіоном і володарем кількох кубків СРСР. Українські
футболістки обіграли велику кількість команд Радянського Союзу. Титуловані
клуби з Москви і Ленінграду, що вважалися найсильнішими учасниками
змагань, поступалися «Ниві» [3].
На першому офіційному чемпіонаті жіночих футбольних клубів СРСР у
1989 році «Нива» посіла друге місце.
Уже 1990 року українська команда стала переможцем першого чемпіонату
СРСР серед жінок, а пізніше – здобула Кубок СРСР. У 1991 році «Нива»
повторила свій тріумф і знову стала чемпіоном СССР. А також взяла участь у
міжнародному турнірі в Канаді і, обігравши 114 команд-суперниць, здобула
перемогу. Саме ця перемога була її останнім здобутком, бо, у зв’язку з розпадом
Союзу, багато футбольних клубів, в тому числі і «Нива», зазнали великих
труднощів.
У 1990 році організували жіночу збірну команду Радянського союзу, що
представляла СРСР в різноманітних міжнародних змаганнях. У збірну
запрошували лише найкращих футболісток зі всіх регіонів СРСР. Однією із
кращих членів команди була українка Тетяна Верезубова, яка грала на позиції
нападника. А пізніше, упродовж 1993-2006 рр., була однією із незамінних
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гравців новоствореної жіночої збірної команди України. Однак, з розпадом
Союзу, збірну команду жіночого футболу анулювали. Проте, за історію свого
існування вона провела усього 43 матчі, з них виграла тільки 9, і 9 – внічию, а 25
– завершилися поразкою [3].
6 березня 1991 року у складі Федерації футболу Радянського Союзу була
створена та юридично оформлена Федерація футболу України (ФФУ), яка у
повній мірі підпорядковувалася московському керівництву.
Таблиця 1.
Переможці і призери чемпіонату України з футболу серед жінок
Сезон

Чемпіон

2-е місце

3-є місце

1992

«Динамо» (Київ)

«Арена-Господар»
(Фастів)

«Легенда» (Чернігів)

1993

«Арена» (Київ)

«Динамо» (Київ)

«Торнадо» (Київ)

1994

«Донецьк-Рось» (Донецьк)

«Юніса» (Київ)

«Аліна» (Київ)

1995

«Донецьк-Рось» (Донецьк)

«Аліна» (Київ)

«Спартак» (Київ)

1996

«Варна» (Донецьк)

«Аліна» (Київ)

«Сталь» (Макіївка)

1997

«Аліна» (Київ)

«Легенда» (Чернігів)

–

1998

«Донеччанка» (Донецьк)

«Легенда» (Київ)

–

1999

«Донеччанка» (Донецьк)

«Легенда-Чексил»
(Чернігів)

«Графіт» (Запоріжжя)

2000

«Легенда» (Чернігів)

«Донеччанка»
(Донецьк)

«Київська Русь» (Київ)

2001

«Легенда-Чексил» (Чернігів)

«Донеччанка»
(Донецьк)

«Волинь» (Луцьк)

2002

«Легенда-Чексил» (Чернігів)

ФК «Харків» (Харків)

«Металург-Донеччанка»
(Донецьк)

2003

«Харків-Кондиціонер»
(Харків)

«Легенда» (Чернігів)

«Донеччанка-ЦПОР»
(Донецьк)

2004

«Металіст» (Харків)

«Легенда» (Чернігів)

«Спартак» (Суми)

2005

«Легенда» (Чернігів)

«Арсенал» (Харків)

«Спартак»
(Івано-Франківськ)

2006

«Житлобуд-1» (Харків)

«Легенда» (Чернігів)

«Нафтохімік» (Калуш)

2007

«Нафтохімік» (Калуш)

«Житлобуд-1» (Харків) «Легенда» (Чернігів)

2008

«Житлобуд-1» (Харків)

«Легенда» (Чернігів)

2009

«Легенда-ШВСМ» (Чернігів)

«Іллічівка» (Маріуполь) «Житлобуд-1» (Харків)

2010

«Легенда-ШВСМ» (Чернігів)

«Житлобуд-1» (Харків) «Іллічівка» (Маріуполь)

2011

«Житлобуд-1» (Харків)

«Легенда-ШВСМ»
(Чернігів)

«Нафтохімік-PNU» (Калуш)

2012

«Житлобуд-1» (Харків)

«Нафтохімік» (Калуш)

«Донеччанка-ЦПОР»
(Донецьк)

2013

«Житлобуд-1» (Харків)

«Легенда-ШВСМ»
(Чернігів)

«Донеччанка-ЦПОР»
(Донецьк)

«Нафтохімік» (Калуш)

24 серпня 1991 року Верховна Рада України своїм Актом про визнання
незалежності висловила намір відокремитись від складу СРСР та створити
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самостійну державу Україну. Це стало підставою для Виконкому Федерації
футболу УРСР прийняти рішення щодо проведення на початку грудня Пленуму,
на якому було б визначено майбутню долю розвитку національного футболу.
В 1992 році був організований Комітет жіночого футболу, який є постійно
діючим органом ФФУ, створений для сприяння розвитку і піднесенню рівня
жіночого футболу України, зростанню його масовості [4].
У цьому ж 1992 році відбувся і перший чемпіонат України з жіночого
футболу, у якому взяли участь 8 команд: «Текстильник» (Донецьк (сьогодні
«Донеччанка»), «Іскра» (Запоріжжя), «Юніса» (Луганськ), «Мрія» (Кіровоград),
«Львів’янка» (Львів), «Таврія» (Херсон), «Динамо» і «Торнадо» (Київ) [2, 7].
Після проведення першого турніру, у подальшому чемпіонат України
відбувається щороку (табл. 1).
У зв’язку із різними соціально-економічними чинниками, жіночий футбол
в Україні зазнає чимало труднощів, зокрема: на розвиток жіночого футболу
фактично не виділяються кошти; відсутні футбольні секції; відсутні
кваліфіковані тренери; матчі за участю жінок не транслюють по вітчизняному
телебаченні; вплив гендерних стереотипів; низька заробітна плата [2, 7].
Попри усі складнощі, українські футболістки досягли певних успіхів. У
2009 році кваліфікувалися у фінальну стадію чемпіонату Європи. А в світовому
рейтингу ФІФА у 2014 році жіноча команда України знаходиться на 24 місці [8].
Лише після проведення Чемпіонату Європи 2012 року, у нашій країні
посилився інтерес держави до жіночого футболу, почали створювати нові
турніри і відкривати секції у спортивних школах [4].
Висновки
1. Жіночий футбол на території України почав широко розвиватися у часи
Радянського Союзу наприкінці 80-х років ХХ століття. Наші футболістки
виступали за збірну команду СССР. Клуби, які були представниками
українського футболу, постійно входили у склад призерів Чемпіонату СРСР.
2. Чемпіонат України з футболу серед жінок проводиться в нашій державі з
1992 року. У 2014 році пройде уже 24-й Чемпіонат України, в якому щороку
бере участь 8 кращих команд держави. Кожного року команди змінюються, що
свідчить про конкуренцію та розвиток вітчизняного футболу загалом.
3. Найбільш титулованими командами українського чемпіонату з жіночого
футболу стали: «Легенда-ШВСМ», «Житлобуд-1», які 6 разів здобували
чемпіонське «золото», «Донеччанка» – 5 «золотих» сезонів. Також слід
відзначити, що стрімкий розвиток жіночого футболу відбувається в таких містах
України, як Чернігів, Харків, Донецьк, Київ та Калуш.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей
розвитку системи жіночих змагань з футболу міжнародного рівня.
1.
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3.
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Андріана Ковалишин, Антон Литвинець
Львівський державний університет фізичної культури
Дана стаття висвітлює історію становлення жіночого футболу на території українських
земель, починаючи з ХХ століття, коли ці території входили спочатку в Російську імперію,
пізніше в СРСР, а також – період, коли український жіночий футбол став незалежним, і його
розвиток до сьогодення.
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ИСТОКИ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Андриана Ковалишин, Антон Литвинец
Львовский государственный университет физической культуры
Данная статья освещает историю становления женского футбола на территории
украинских земель, начиная с XX века, когда эти территории входили сначала в Российскую
империю, позже в СССР, а также – период, когда украинский женский футбол стал
независимым, и его развитие до настоящего.
Ключевые слова: женский футбол, клубы, соревнования, чемпионат Украины.
ORIGINS WOMEN'S FOOTBALL IN THE TERRITORY UKRAINE
Adriana Kovalyshyn Anton Lytvynets
Lviv State University of Physical Culture
This article covers the history of development of women’s football in the Ukrainian lands,
since the twentieth century, when these areas were first in the Russian Empire and later the Soviet
Union, as well – the period when the Ukrainian women's soccer became independent, and its
development to the present.
Key words: women’s soccer, clubs, competitions, championships, Ukraine.

АНАЛІЗ ВИСТУПІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ НА
ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ З ПЛАВАННЯ СЕРЕД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У
ДИСЦИПЛІНІ «РЯТУВАЛЬНЕ БАГАТОБОРСТВО»
Інна Колісник
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Постановка проблеми. Чемпіонати Європи з плавання серед поліцейських
є проміжними змаганнями серед працівників силових структур, під час котрих
представники даних професій демонструють свої вміння та навички у
прикладному плаванні [2,7]. Основною метою проведення європейських змагань
є вдосконалення професійної майстерності при проведенні пошуковорятувальних робіт, обмін досвідом ведення пошуково-рятувальних робіт,
залучення поліцейських до регулярних занять фізичною підготовкою і спортом,
популяризація професії рятувальника та захисника населення [1, 4].
Прикладне плавання, як складова професійної підготовки – це здатність
людини триматися на воді (тобто володіти навиками плавання) і робити у воді
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життєво необхідні дії та заходи [3, 5]. До даного виду професійної підготовки
поліцейських входять наступні види: подолання водяних перешкод, пірнання та
стрибки у воду, а також рятування утопаючих, комплексне використання яких
відносять до дисципліни рятувальне багатоборство [6].
За даними науково-методичної та професійної літератури рятувальне
багатоборство є однією з дисциплін прикладного плавання у професійній
підготовці робітників силових та рятувальних структур та являє собою
прикладний вид спорту, пов'язаний з умінням діяти в екстремальних ситуаціях,
що виникають на воді.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх публікацій
свідчить, що більшість аналітичних робіт щодо підготовки та виступів збірної
команди МВС зі спортивного плавання на міжнародних змаганнях, були
зроблені ще за часів СРСР [1, 5]. Виступи ж українських представників, силових
структур, за часів незалежності України, дуже обмежено висвітлюються у
наукових статтях та звітах. Однак, результати досягнуті нашими спортсменами
заслуговують на увагу фахівців і мають великі перспективи розвитку. В зв’язку
з цим, дана робота є своєчасною та актуальною, оскільки аналіз у
ретроспективному плані виступів українських міліціонерів дозволить визначити
проблеми у підготовці спортсменів та місця професійно-прикладного плавання
у світі.
Роботу виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідної робот у сері
фізичної культури і спорту на 2011-2015рр. в межах теми 2.1.8. «Науковометодичні
підходи
удосконалення
навчально-тренувального
процесу
спортсменів високої кваліфікації в різних видах спорту»
Мета дослідження – проаналізувати результати виступу збірної команди
МВС України на XIV Чемпіонаті Європи серед поліцейських зі спортивного
плавання в дисципліні «рятувальне багатоборство».
Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися наступні
методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз відеозаписів
та протоколів змагань, методи математичної статистики.
Результати дослідження. XIV Чемпіонат Європи серед поліцейських було
проведено у м. Дніпропетровську 10-14 вересня 2013 року на базі плавального
басейну СК «Метеор». У змаганнях взяли участь 125 правоохоронців з 14 країн
світу таких як: (Італія, Франція, Австрія, Нідерланди, Німеччина, Угорщина,
Румунія, Ірландія, Росія, Естонія, Чехія, Великобританія, Норвегія та Україна).
У перший день відбулися запливи у показовому вигляді "рятувальне
багатоборство", який визначив вміння плавців діяти в екстремальній ситуації на
воді. Програма цього змагання складалася з трьох видів: плавцям довелося
проплисти 50 м вільним стилем в одязі, 50 м комбінованим стилем, та на
відстань 50 м транспортувати манекен, а також естафета 3*50 м комбінованого
плавання серед чоловіків та жінок.
Для більш ефективного визначення та аналізу виступів спортсменів збірної
команди МВС України було проведено порівняльний аналіз виступів як у
дисципліні «рятувальне багатоборство» так і окремих видах плавання, які є його
складовими.
До складу чоловічої збірної МВС України входило чотири спортсмени:
Роман Жук, Роман Курєнков, Владислав Дубовий, Олександр Безуглий. Серед
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жінок у даному виді плавання у фінальних запливах нашу країну представляли
Олена Бербасова, Наталя Худякова та Олександра Бєлова.
Одним з найцікавіших видів багатоборства було плавання в одязі. Як
чоловіки так і жінки були одягнені в спеціальні костюми, які імітували спецодяг
правоохоронця.
Аналіз протоколів змагань у дисципліні «50 м вільним стилем в одязі»
серед жінок свідчить, що боротьба розгорнулась між представницями
Німеччини та України, однак на п’єдестал пошани піднялися лише німкені –
А.Palm, А. Mehlhorn та S.Kasperski. Кращий результат серед українських
плавчих показала О. Бербасова (33.40 с), яка у підсумку завоювала 4-те місце, Н.
Худякова (33.59 с) була лише п’ятою, а О. Бєлова (35.16 с) замкнула десятку
лідерів європейського плавання (табл. 1).
Таблиця 1
Результати запливів в окремих дисциплінах «рятувальне
багатоборство» серед жінок
Спортсмен

Країна
Результат
50 м вільним стилем в одязі
Palm Аnke
GER
31.93
Mehlhorn Аnnika
GER
32.21
Kasperski Stephanie
GER
32.49
Berbasova Alona
UKR
33.40
Khudyakova Natalia
UKR
33.59
Belova Oleksandra
UKR
35.16
50 м комбінованим стилем
Khudyakova Natalia
UKR
33.41
Mehlhorn Annika
GER
33.47
Kasperski Stephanie
GER
34.15
Belova Oleksandra
UKR
36.32
Berbasova Alona
UKR
36.76
50 м транспортування манекену
Palm Anke
GER
44.97
Khudyakova Natalia
UKR
44.97
Mehlhorn Annika
GER
45.37
Belova Oleksandra
UKR
50.68
Berbasova Alona
UKR
54.45

Підсумкове місце
1
2
3
4
5
10
1
2
3
8
10
1
1
3
10
12

Серед чоловіків на відповідній дистанції спостерігалася схожа ситуація,
так перше місце і звання чемпіона Європи виборов французький плавець
W.Meynard з результатом (27.00 с), призерами були представники Німеччини
O.Wenzel та D.Schroder. Українські правоохоронці залишилися без медалей і у
підсумку увійшли до десятки найсильніших плавців Європи (табл.2).
Наступним видом змагань була дисципліна комбіноване плавання. За
правилами змагань спортсмени повинні подолати дистанцію двома способами:
25-30 м пронирювання та 25-20 м брасом. У даному виді плавання українські
спортсменки завоювали першу нагороду чемпіонату, так Н. Худякова виборола
звання чемпіонки Європи з результатом (33,41 с). Її суперницями як і у
попередньому виді змагань були представниці Німеччини, які у підсумку стали
призерами - А. Mehlhorn та S.Kasperski. Олександра Бєлова програла лідеру
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майже три секунди (36,32 с) і опинилася на восьмій підсумковій позиції, а Олена
Бербасова замкнула десятку лідерів з результатом 36.76 с (табл.1).
Аналіз результатів комбінованого плавання у чоловіків свідчить, що в
даному виді не існує постійних лідерів. За перемогу змагалися представники
трьох країн серед яких два спортсмена з нашої країни. Так Олександр Безуглий
завоював почесне четверте місце програвши бронзовому призеру лише 0,05 с. У
той же час Роман Курєнков, зайнявший підсумкове п’яте місце з результатом
29,06 с, поступився товаришу по команді лише 0,02 с. Переможцем став
француз W.Meynard (27,89 с), срібло виборов представник Росії Артем Лобусов
(28,74 с), а бронзу – німець D. Schroder (28,96 с). Українці Роман Жук та
Владислав Дубовий у підсумку посіли 10-те та тринадцяте місця відповідно
(табл. 2).
Таблиця 2
Результати запливів в окремих дисциплінах «рятувального багатоборства»
серед чоловіків
Спортсмен
Країна
Результат
Підсумкове місце
50 м вільним стилем в одязі
Meynard William
FRA
27.00
1
Wenzel Oliver
GER
27.09
2
Schroder Denes
GER
27.50
3
Zhuk Roman
UKR
28.32
5
Kurenkov Roman
UKR
28.74
7
Dudovoy Vladyslav
UKR
28.81
8
Bezuglyy Oleksandr
UKR
29.25
10
50 м комбінованим стилем
Meynard William
FRA
27.89
1
Lobusov Artem
RUS
28.74
2
Schroder Denes
GER
28.96
3
Bezuglyy Oleksandr
UKR
29.04
4
Kurenkov Roman
UKR
29.06
5
Zhuk Roman
UKR
30.56
10
Dudovoy Vladyslav
UKR
31.88
13
50 м транспортування манекену
Schroder Denes
GER
37.76
1
Faber Matthias
GER
38.03
1
Bezuglyy Oleksandr
UKR
38.45
3
Zhuk Roman
UKR
39.81
8
Dudovoy Vladyslav
UKR
41.29
9
Kurenkov Roman
UKR
41.84
13

Останнім видом рятувального багатоборства є «транспортування
манекену», за правилами спортсмени повинні підпливти до манекену, який
знаходиться на дні басейну на відстані 25 м, підняти його на поверхню та
відтранспортувати до бортику. При транспортуванні правоохоронці
використовують вид плавання «брас на спині».
У змаганнях серед жінок в даній дисципліні не було визначено
одноосібного лідера, так перше місце і звання чемпіонів розділили спортсменки
з України та Німеччини – Н. Худякова та А. Palm та показали результат 44,97 с.
Третьою призеркою стала німкеня А. Mehlhorn (45,37 с). Представниці України
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О.Бєлова та О. Бербасова у підсумку посіли 10 та 12 місця показавши невисокий
час - 50,68 с та 54,45 с відповідно (табл. 1).
В дисципліні «транспортування манекену» у чоловіків перших два місця
посіли представники Німеччини – D. Schroder та M. Faber . Український
спортсмен Олександр Безуглий виборов бронзову медаль, показав результат
38,45 с програвши лідерові майже 0,7 с. Троє інших українських спортсмена
подолали дистанцію з результатами 39,81с - Р. Жук; 41,29 с – В.Дубовий та
41,84 с – Р. Курєнков і в підсумку опинилися на восьмій, дев’ятій та тринадцятій
позиції (табл. 2).
Проаналізувавши результати спортсменів в дисципліні «рятувальне
багатоборство» можна зробити висновок, що українці програють своїм
європейськими конкурентам загалом у виді 50 м вільним стилем у одязі,
оскільки представники жіночого і чоловічого українського плавання не
спромоглися піднятися на п’єдестал пошани у даному виді програми.
Набагато краще представники українських силових структур подолали
дистанцію естафетного плавання. Естафета у «рятувальному багатоборстві»
дорівнює 150-ти метрам та складається з трьох етапів (3*50 м) і проводиться
окремо для чоловіків та жінок. Перший етап (50м) – «транспортування
манекену», другий етап – комбіноване плавання та останні 50 м спортсмени
долають в одязі.
Українська жіноча збірна (Н.Худякова, О. Бєлова, О. Бербасова) у
рятувальній естафеті виборола бронзові нагороди (1.55.12 с) поступившись
представницям збірної Росії та Німеччини. Перемогу в естафеті святкували
німкені з результатом 1.52.07 с.
На відмінну від жінок чоловіча збірна МВС України (О.Безуглий, Р.
Курєнков, Р.Жук) стали срібними призерами з результатом 1.36.22 та
поступилися лише німцям, які завоювали золоті нагороди (1.34.32 с). Почесне
третє місце у чоловічій естафеті вибороли представники Російської Федерації
(1.38.24 с).
Оскільки, «рятувальне багатоборство» - це комплексна дисципліна, яка
являє собою сукупність результатів у трьох видах змагань, на міжнародних
змаганнях здійснюється нагородження спортсменів у багатоборстві.
За підсумками змагань у багатоборстві серед жінок третє почесне місце
завоювала представниця нашої країни Н. Худякова з результатом – 1.51.97 с.
Два перших місця в цій дисципліні вибороли німкені - А. Mehlhorn (1.51.05 с) та
А. Palm (1.51.50 с). Українка О. Бєлова у підсумку багатоборства зайняла 10
місце показавши результат 2.02.16 с, О. Бербасова також не змогла подолати
двохвилинний бар’єр і посіла загальне 12-те місце (2.04.61с).
У чоловічому багатоборстві перше місце завоював французький плавець
W.Meynard (1.34.11 с), другим та третім призером стали представники
Німеччини – D. Shroder (1.34,22с) та О. Wenzel (1.35.22с). Українські
представники силових структур у підсумку посіли наступні місця: О.Безуглий
(1.36.74 с – 4 місце), Р.Жук (1.38.69с – 5 місце); Р.Курєнков (1.39.64с – 7 місце)
та В. Дубовой (1.41.98с – 11 місце).
За результатами дослідження, слід зазначити, що лідерами в
європейському плаванні є представники Німеччини. Так у дисципліні
«рятувальне багатоборство» німці вибороли 19 медалей різного ґатунку, вісім з
яких вищої проби (рис.1). Спортсмени з України вибороли лише шість медалей,
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але склали гідну конкуренцію суперникам і мають потенціал займати найвищі
ступені п’єдесталу.

Рис.1 Внесок спортсменів різних країн в загальну кількість завойованих
медалей у дисципліні «рятувальне багатоборство»:
медалей;

- загальна кількість

- кількість золотих медалей.

Висновки. Аналіз виступів нашої збірної на чемпіонаті Європи з плавання
серед поліцейських свідчить, що українські представники силових структур є
одними з лідерів старого світу. Так загальна кількість медалей, яку звоювали
українці у дисципліні «рятувальне багатоборство» дорівнює шести медалям з
яких дві золоті, три бронзові нагороди та одна срібна. Найбільшу стабільність
продемонстрували два спортсмени збірної України – Наталя Худякова та
Олександр Безуглий.
Також встановлено, що при розробці системи підготовки спортсменів
нашої країни у прикладному плаванні слід велику увагу приділяти саме
дисципліні «рятувальне багатоборство» і зокрема проливанню 50-ти метрівки в
одязі, оскільки цей вид програми не приніс жодної медалі нашим плавцям. При
цьому «рятувальне багатоборство» є перспективним напрямком розвитку
неолімпійського плавання в світі та на території України, яке в подальшому
сприятиме підвищенню статусу країни на міжнародному рівні.
Перспективи подальших досліджень. Комплексний аналіз виступів
українських правоохоронців на Чемпіонатах Європи та Світу з плавання серед
поліцейських.
1.
2.
3.
4.
5.
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АНОТАЦІЇ

АНАЛІЗ ВИСТУПІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ
З ПЛАВАННЯ СЕРЕД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ДИСЦИПЛІНІ «РЯТУВАЛЬНЕ
БАГАТОБОРСТВО»
Інна Колісник
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
У даній статті наведено порівняльний аналіз результатів виступів українських
спортсменів на Чемпіонаті Європи з плавання серед поліцейських, у комплексній дисципліні
«рятувальне багатоборство». Також робота визначає місце прикладного плавання у
професійній підготовці робітників силових та рятувальних структур як складової
неолімпійського спорту. Визначено основні недоліки на які слід звертати увагу під час
плавальної підготовки українських правоохоронців та шляхи покращення підсумкового
результату збірної команди.
Ключові слова: плавання, змагання, правоохоронці, поліцейські, українські спортсмени,
неолімпійський спорт.
АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ УКРАИНЫ НА
ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ В
ДИСЦИПЛИНЕ «СПАСАТЕЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ»
Инна Колесник
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
В данной статье приведен сравнительный анализ результатов выступлений украинских
спортсменов на Чемпионате Европы по плаванию среди полицейских, в комплексной
дисциплине «спасательный многоборье». Также работа определяет роль прикладного плавания
в профессиональной подготовке рабочих силовых и спасательных структур как составной
неолимпийского спорта. Определены основные недостатки на которые следует обращать
внимание при плавательной подготовке украинских правоохранителей и пути улучшения
итогового результата сборной команды.
Ключевые слова: плавание, соревнования, правоохранители, полицейские, украинские
спортсмены, неолимпийский спорт.
ANALYSIS OF PRESENTATIONS UKRAINIAN NATIONAL TEAM AT THE
EUROPEAN POLICE SWIMMING CHAMPIONSHIPS IN DISCIPLINE " LIFESAVING
COMBINED EVENT"
Inna Kolesnik
Dnepropetrovs'k state institute of physical culture and sport
This article provides a comparative analysis the performances of Ukrainian athletes at the
European Police Swimming Championships in the complex discipline of "lifesaving combined event
" . Work also defines the role of applied swimming in the training of rescue workers and law
enforcement agencies as part of non-Olympic sports. The main drawbacks to be aware of when
preparing the swimming Ukrainian law enforcement and ways to improve the outcome of the national
team.
Key words: swimming, competition, law enforcement, police, Ukrainian athletes, nonOlympic sports.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕОРІЇ І
МЕТОДИКИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Віктор Костюкевич
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Майя Коннова
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
працівників
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Сучасна система
спортивної підготовки базується на теоретико-методичних знаннях, які є
основною організації і планування тренувального процесу, проведення змагань,
здійснення контролю за підготовленістю спортсменів тощо. Аналізуючи сучасне
теортико-методичне забезпечення процесу підготовки спортсменів актуальним є
завдання здійснення ретроспективного аналізу формування знань з теорії і
методики спортивної підготовки протягом всієї історії розвитку суспільства,
насамперед, тих епох, протягом яких проводилися Олімпійські ігри.
Аналіз літерних джерел дозволяє стверджувати, що зазначена проблема за
останні роки висвітлювалися у публікаціях В. М. Платонова [5],
М. М. Булатової, С. Н. Бубки [2], С. Н. Бубки [1] та ін.
Мета і завдання роботи – відтворення процесу формування знань з теорії і
методики спортивної підготовки протягом основних епох формування людської
цивілізації.
Результати дослідження. Загальна теорія спортивної підготовки, як і
загальна теорія фізичного виховання, формувалася протягом шести етапів [5, 7].
У третьому тисячолітті до н.е. на багатьох островах Егейського моря, на
берегах майбутньої Греції і Малої Азії поступово сформувалася, так звана,
мінойська культура, центром якої був острів Кріт. Багаточисельні археологічні
знахідки свідчать, що до програми свят були включені змагання з кулачного
бою, боротьби, акробатичних вправ.
У результаті повсякденної діяльності людей накопичувалися емпіричні
знання про вплив рухових дій на організм, що призвело до усвідомлення
передання рухового досвіду від одних людей до інших.
Поступово стали створюватися перші методики із фізичного виховання. В
період рабовласницьких країн Стародавньої Греції були створені системи
виховання молоді у стародавніх містах Греції, Спарті та Афінах. Важливе
значення на цьому етапі відігравали визначні філософи, вчені тієї епохи:
Геракліт, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель, Плутарх, Архімед, Піфагор,
Геродот, Евклід, Ератосфен.
Стає характерним розвиток окремих методик навчання гімнастики,
легкоатлетичних вправ, розпочинаються Олімпійські ігри Стародавньої Греції
(776 р. до н.е.).
Варто зазначити, що за свідченнями деяких авторів [1, 2, 3, 5] уже під час
Олімпійських ігор Стародавньої Греції здійснювалася відповідна підготовка
спортсменів, зокрема:
відбір талановитих атлетів і організація їх багаторічного удосконалення;
обов’язкова раціональна підготовка протягом десяти місяців
напередодні Ігор;
цілеспрямована 30-денна підготовка перед Іграми Олімпіад
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безпосередньо в Олімпії;
раціональна система навантажень у чотириденних тетрадах
(мікроциклах) тощо.
Загалом, перших два етапи формування знань зі спортивної підготовки
здійснювались протягом Мінойсько-мікенської цивілізації (ХХ-ХІІ ст. до н.е.),
«Темних сторіч» (ХІ-ІХ ст. до н.е.); Архаїчного періоду (VIII-VI ст. до н.е.);
Класичного періоду (V- IV ст. до н.е.); Еллінського періоду (IV- I ст. до н.е.) [1, 2, 3].
Офіційна історія Олімпійських ігор охоплює період у 1170 років (з 776 р. до
н.е. до 394 р. н.е.) і відноситься до двох цивілізацій – Стародавньої Греції (776–
146 рр. до н.е.) і Стародавнього Риму (146 р. до н.е. – 394 р. н.е.).
Стосовно Олімпійських ігор Стародавньої Греції і Стародавньої Римської
Греції, то можна навести на основі літературних джерел [2, 3, 4, 5] таку
хронологію:
XVII ст. до н.е. – у мікенський період не лише проявився зв’язок змагань з
магічними обрядами, що присвячувалися Сонцю, релігійним посвяченням, але
сформувався особливий духовний світ Стародавньої Греції, що принципово
відрізнявся від такого на Сході, світ сміливих починань, незалежності і свободи,
намагання досягнень в різних сферах життя, в тому числі і в сфері фізичного і
духовного вдосконалення людини;
VIII-VI ст. до н.е. – архаїчний період розвитку стародавньогрецької історії,
використання тієї сфери, яка, застосовуючи сучасну термінологію, охоплює
фізичну культуру і спорт. Наприклад, в Афінах достатню кількість часу і засобів
для занять спортом мала переважно аристократія., в середовищі якої
сформувалася потреба у цілеспрямованому тренуванні сили, витривалості,
спритності, в оволодінні мистецтвом верхової їзди, володіння зброєю.
В цій сфері сформувалося поняття «арете», яке на початку ототожнювалося
з такими якостями людини як сила, сміливість, фізична підготовленість, відвага,
героїзм, а у подальшому стало охоплювати ще і такі риси як благородство,
вихованість, ввічливість.
Зародження Олімпійських ігор у Стародавній Греції пов’язують з іменем
грецького народного героя Геракла, легендарного царя Пелонса, спартанського
царя і законодавця Лікурга, царя Еліди Іфіта;
VIII ст. до н.е. – Олімпія на початковому етапі проведення Олімпійських
ігор була історичним, культурним і релігійним центром Стародавньої Греції;
VII – VI ст. до н.е. – проводилися Півійські ігри у Дельфах і були другими
за значенням після Олімпійських ігор.
V-IV ст. до н.е. – Олімпія в класичний період. В 472 р. до н.е. було
прийнято рішення про побудову храму Зевса.
Ім’я переможця перших Олімпійських ігор в Стародавній Греції – Коройба
із Елари – було офіційно зареєстровано в 776 р. до н.е.
Першим серед македонців олімпійським чемпіоном, відомим в історії
Олімпійських ігор Стародавньої Греції став у -IV ст. до н.е. цар Македонії Філіп
ІІ – (батько Олександра Македонського) змагання проводилися на колісницях з
чотирьох коней;
573 р. до н.е. – відбулися перші Немейські ігри. Легенда свідчить, що
Немейські ігри стали проводитися на честь подвигу Геракла, що переміг
Немейського лева;
572 р. до н.е. Істмійські ігри були організовані на честь бога Посейдона –
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владики морів. Істмійські ігри проводилися один раз на два роки (у перший і
третій роки кожної Олімпіади). З 228 р. до н.е. в Істмійських іграх стали брати
участь не лише греки, але і римляни.
На Іграх перших тринадцяти Олімпіад (776–728 рр. до н.е.) греки
змагалися лише з бігу на коротку дистанцію, яка складала один стадій.
Програма Олімпійських ігор у 708 р. до н.е. поповнились пентатлоном
(стрибки, біг, метання диску, метання спису чи дротику, боротьба). З 688 р. до
н.е. до програми змагань також входив кулачний бій.
У 698 р. до н.е. в програму Олімпіад був включений панкратіон (поєднання
боротьби і кулачного бою).
У 680 р. до н.е. до програми Олімпійських ігор увійшли кінні змагання.
Програма змагань.
Перший день. Відкриття Олімпіади.
Другий день. Змагання юних атлетів з бігу на один стадій. Далі
проводилися змагання з боротьби, кулачного бою і панкратіону.
Третій день. Проводилися кінні змагання і пентатлон.
Четвертий день. Програма змагань цього дня включала змагання з бігу,
боротьби, кулачного бою і панкратіону.
П’ятий день. Церемонія нагородження переможців.
Серед античних олімпіоніків найбільше успіхів досягли: Леонідас з
острова Родос – 12 перемог (164–152 рр. до н.е.); Гермоген із Ксанфа – 8
перемог (89–81 рр. до н.е.); Астілос із Кротона – 7 перемог (488 – 476 рр. до
н.е.); Мілон із Кротона – 6 перемог (540–516 рр. до н.е.).
Підготовка атлетів до Олімпійських ігор. Уже в ті часи при підготовці
атлетів використовувалася певна періодичність – чотириденні тетради. Перший
день – підготовчий для атлета, другий день – тренування досягає максимальної
інтенсивності. Третій день – напруга тренувань падає. Четвертий день –
тренування середньої інтенсивності.
В підготовці атлетів використовувалися медичні знання – про розвиток
системи дихання і кровообігу, елементи гігієни, різні види масажу, спеціальні
дієти.
Тренування атлетів в гімнасіях здійснювалися професійними учителями
(тренерами).
Тренер повинен був знати про все, що стосувалося підготовки атлетів –
масаж, дієта, гігієна, медицина.
У ІІ ст. до н.е. в гімнасіях стали з’являтися офіційно найняті лікарі, які
поряд зі своїми прямими обов’язками, часто займалися і тренуванням атлетів.
Олімпійські ігри Римської Греції. Після поневолення Греції Римом в 146 р.
до н.е. Олімпійські ігри проводились до 394 р. до н.е.
У 82 р. до н.е. римський диктатор Луцій Корнелій Сулла пограбував
Олімпію і Дельфу.
В 30 р. до н.е. до влади в Римі прийшов Октавіан Август, який повернув
вивезені Суллою скарби у Олімпію і Дельфи, провів реєстрацію спортивних
споруд, сприяв відродженню інших грецьких змагань.
В 54 р. до н.е. до влади в Римі приходить Нерон, який був прихильником
стародавньогрецької культури, захоплювався спортом, театром, виступав в
різних конкурсах і змаганнях. В 60 р. до н.е. він заснував перший атлетичний
фестиваль в Римі, який включав кінні і гімнастичні змагання. Сам Нерон брав
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участь у заїздах колісниць і був проголошений переможцем, хоч вилетів із
колісниці під час заїзду.
Імператор Андріан, який правив Римом більше 20-ти років (117–138 р. н.е.)
сприяв тому, що Олімпійські ігри Римської Греції досягли найвищого рівня за
весь період їх проведення.
Реєстрація переможців Олімпійських ігор припинилась в 267 р. н.е.,
починаючи з цього року і до 361 р. н.е. яких-небудь відомостей щодо змагань
атлетів документально не відмічено .
Наступним третім етапом формування теоретичних знань спортивної
підготовки вважається період від епохи Відродження до кінця ХІХ ст.
Теоретичні погляди Яна Амоса Коменського (1592–1670), Джона Локка (1632–
1704), Жана Жака Руссо (1712–1778), Генріха Песталоці (1746–1827) стали
основою для формування систем фізичного виховання у 17–18 ст. [6].
Четвертий етап створення теорії фізичного виховання і спорту охоплює
період із кінця ХІХ ст. до 1917 р. Для цього етапу характерними є розвиток
матеріальної бази, будуються майданчики зі штучним льодом (1876 р.),
з’являються швидкісні ковзани з тонким лезом і гумові камери на колесах. В
кінці 90-х років ХІХ ст. в США при Атлетичній любительській спілці
створюється науково-дослідне товариство з легкої атлетики. Важливий внесок у
розвиток фізичного виховання і спорту у цей період вносять К. Д. Ушинський
(1824–1871), П. Ф. Лесгафт (1837–1909), Г Демені (1850–1917) [5, 6].
В 1896 П. Ф. Лесгафт відкриває офіційні «Курси виховательок і керівників
фізичного виховання», які отримали статус вищого навчального закладу. В цей
період з’являються фундаментальні праці про біологічні та медичні знання
стосовно фізичних навантажень спортсменів. Найбільш важливою науковою
працею була теорія У. Флетчера і Ф. Г. Хопкінса (1907) про взаємозв’язок
м’язових скорочень, розпадом глікогену і утворенням лактату [5].
Такі вчені як Ш. Б. Ламарк (1744–1829), Вільгельм Ру (1850–1924),
І. М. Сеченов
(1829–1905)
сформували
основні
теоретичні
засади
функціональної адаптації спортсменів. У 1899 р. Фердинант ла Гранджем став
автором першого підручника з фізіології м’язової діяльності [5].
В цей період були проведені Ігри І Олімпіади в Афінах (1896р.)
Протягом п’ятого етапу з 1917 р. до 70-80 рр. ХХ ст. практично
сформувалися як організаційні структури розвитку фізичного виховання і
спорту, так і основні напрями науково-методичного забезпечення цієї галузі.
Хронологія створення організаційних структур
1918 р. – створений Центральний державний інститут фізичної культури і
спорту в Москві.
1923 р. – почало
працювати
видавництво
спортивної
літератури
«фізкультура і спорт».
1927 р. – створена Гарвардська лабораторія з проблем спортивної
фізіології.
1930 р. – створений Iінститут фізичної культури і спорту в Україні.
1930 р. – створений Науково-дослідний інститут фізичної культури в
Вищевикладений матеріал взято із книги: Олимпийский спорт в 2 т / В. Н. Платонов,
М. М. Булатова, С. Н. Бубка [и др.] под общ. ред. В.Н. Платонова. – К. : Олимпийская
литература, 2009. – Т. 1 – 736 с.
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Москві.
1931 р. – створений Науково-дослідний інститут фізичної культури в
Україні.
Хронологія публікації наукових і науково-методичних робіт
Друга половина 30-х років ХХ ст. Стали використовуватися повторні і
інтервальні методи тренування. Зокрема, такий підхід стали використовувати
фінські бігуни Ханнес Колех Майнен і Пааво Нурмі, американські плавці Джон
Вейсмюллер і Адольф Кіфер, Бенні Леонард стимулював новий підхід в боксі,
де за основу бралася технічна підготовленість боксера. Німець Вальтер Гласс і
норвежець Гулін Гомс стали застосовувати аеродинамічні способи стрибків на
лижах з трампліну [5].
Починаючи з 20-30-х років ХХ ст. стали розвиватися біохімія і фізіологія
спорту. Найвідоміші праці з цих напрямів спортивної науки належать
А. В. Хіллу, який став лауреатом Нобелівської премії за відкриття клітинного
метаболізму, російським вченим В.І. Палладіну (1859-1922); О. М. Баху (18571946), які всебічно вивчили процес клітинного окиснення. У 1932 р.
В. А. Енгельгард (1894-1984) відкрив явище дихального фосфолювання. У 1939
р. він встановив шляхи перетворення хімічної аденозінтрифосфорної кислоти в
механічну енергію м’язового скорочення. У 1937 р. англійський біохімік Ганс
Кребс відкрив цикл лимонної кислоти, що в подальшому отримав назву «цикл
Кребса» [4, 5].
Протягом п’ятого етапу були опубліковані фундаменальні праці [5]
Т. Є .Владімірова – з вивчення хімічних процесів у м’язах;
Дж. Уотсона, Ф. Крика – про структуру і біологічні властивості ДНК;
А. В Паладіна – з біохімії м’язової діяльності і нервової системи;
М. О.Берштейна – з фізіології побудови рухів.
Л.-О. Астранда – з фізіології дихання, енергозабезпечення м’язової
діяльності;
П. К. Анохіна – про структуру діяльності функціональних систем.
Варто зауважити, що велику роль у розвитку спортивної фізіології
відіграли фундаментальні праці І. М. Сеченова – з фізіології нервової системи,
природи довільних рухів і психічних явищ; І. П. Павлова – про фізіологію вищої
нервової діяльності, М. Є. Введенського і О. О. Ухтомського – про процеси
збудження і гальмування нервової системи [4].
На цьому етапі були опубліковані такі книги:
1922 р. – «Наукові основи тренування» (В. В. Горіневський);
1927 р. – «Анатомо-фізіологічні основи фізичної культури тіла людини»
(М. К. Лисенков, Є. І.Синельніков);
1947 р. – «Про побудову рухів» (М. О. Берштейн);
1949 р. – «Тренування легкоатлета» (М. Г. Озолін).
1956 р. – «Фізіологічна характеристика сили швидкості і витривалості»
(М. В. Зімкін);
1957 р. – «Фізіологічні і біохімічні основи сили, швидкості і витривалості»
(М. М. Яковлєв, О. В. Коробков, С. В. Янаніс);
1964 р. – «Біг, біг, біг» (Фред Уїлт);
1967 р. – «Нариси психології спорту» (А. І. Пуні).
Шостий етап формування знань з теорії і методики спортивної підготовки
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умовно можна розділити на два періоди – з початку 70-х до 90-х і з 90-х років
ХХ ст. до нинішнього часу. Насамперед, це обумовлено початком формування
теорії періодизації
спортивного тренування,
яка обґрунтована в
фундаментальних працях Л. П. Матвеєва, М. Г. Озоліна, Дітріха Харре,
В. М. Платонова та інших. Зокрема, цими та іншими спеціалістами опубліковані
такі наукові праці:
1964 р. – «Проблеми
періодизації
спортивного
тренування»
(Л. Л. Матвеєв);
1966 р. – «Теорія і методика фізичного виховання» (О. О. Новіков);
1970 р. – «Сучасна система спортивного тренування»(М. Г. Озолін);
1971 р. – «Наука про тренування» (Д. Харре);
1977 р. – «Основи спортивного тренування» (Л. П. Матвеєв);
1980 р. – «Контроль тренувальних і змагальних навантажень»
(М. О. Годік);
1980 р. – «Сучасне спортивне тренування» (В. М. Платонов);
1984 р. – «Теорія і методика спортивного тренування» (В. М. Платонов);
1986 р. – «Підготовка кваліфікованих спортсменів» (В. М. Платонов);
1986 р. – «Теорія і методика спортивного тренування» (Ц. І. Селезньов);
1990 р. – «Функціональні можливості спортсменів» (В. С. Міщенко);
1991 р. – «Підручник з тренування» (Д. Мартін, К. Карл, К. Лехнерц);
1991 р. – «Про спритність і її розвиток» (М. О. Берштейн).
Протягом першого періоду шостого етапу стали формуватися основи
окремих напрямків підготовки спортсменів, таких як моделювання
(В. В. Кузнєцов, О. Д. Новіков, В. М. Шустін, 1973) і програмування
(Ю. В. Вехошанський, 1985) тренувального процесу.
Для другого періоду шостого етапу формування теорії і методики
спортивної підготовки характерними є розробка теоретичних і методичних
основ підготовки спортсменів в олімпійському і професійному спорті. Найбільш
фундаментальні праці у цих напрямах спортивної науки опублікованi
викладачами Національного університету фізичного виховання і спорту
України, насамперед це стосується В. М. Платонова, у фундаментальних працях
якого не лише обґрунтована теорія періодизації спортивного тренування з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку різних видів спорту, але і визначені
пріоритетні шляхи розвитку олімпійського і професійного спорту.
Протягом останнього двадцятиріччя опубліковані фундаментальні праці з
основ теорії і методики спортивної підготовки:
1994 р. – «Олімпійський спорт» (В. М. Платонов, С. І. Гуськов);
1996 р. – «Спортсмен в різних кліматико-географічних і погодних умовах»
(М. М. Булатова, В. М. Платонов);
1997 р. – «Фізіологія спорту і рухової активності» (Дж. Х. Уілмор,
Д.Л. Костіл);
2000 р. – «Періодизація спортивного тренування» (А. П. Бондарчук);
2000 р – «Біохімія м’язової діяльності» (М. І. Волков, Е. Н. Несен,
А. А. Осіпенко, С. М. Корсун);
2001 р. – «Медико-фізіологічні основи спортивного тренування жінок»
(Л. Г. Шахліна);
2001 р. – «Основи психології спорту і фізичної культури» (Р. С. Уейберг,
Д. Гоулд);
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2002 р. – «Основи на спорт на треніровка» (болгарські фахівці
Ц. Желязков, Д. Дашева);
2002 р. – «Підготовка спортсменів високої кваліфікації в чотирьохлітніх
олімпійських циклах» (В. О. Дрюков);
2004 р. – «Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті.
Загальна теорія і її практичні додатки» (В. М. Платонов);
2005 р. – «Теорія і методика фізичного виховання» (Т. Ю. Круцевич та ін.);
2009 р. – «Олімпійський спорт» (В. М. Платонов, М. М. Булатова,
С. М. Бубка);
2010 р. – «Блокова періодизація спортивного тренування» (В. Б. Ісурін);
2011 р. – «Спорт і система підготовки спортсменів» (В. Д. Фіскалов);
2011 р. – «Відбір спортсменів і орієнтація їх підготовки в процесі
багаторічного удосконалення» (О. А. Шинкарук);
2013 р. – «Періодизація спортивного тренування» (В. М. Платонов).
Заслуговують на увагу наукові дослідження проблем підготовки
спортсменів в окремих видах спорту, результатами цих досліджень стапи
публікації у формі монографій:
2003 р. – «Управління підготовкою футболістів» (Г. А. Лісенчук);
2005 р. – «Теоретико-методичні
основи
управління
багаторічною
підготовкою стрибків у висоту високого класу» (Р. Ф. Ахметов);
2006 р. – «Управління тренувальним процесом футболістів у річному циклі
підготовки» (В. М. Костюкевич);
2009 р. – «Індивідуалізація підготовки спортсменів в ігрових видах спорту»
(Ж. Л. Козіна);
2011 р. – «Моделювання тренувального процесу в хокеї на траві»
(В. М. Костюкевич);
2012 р. – «Технологія підготовки футбольної команди вищої кваліфікації»
(В. М. Шамардін).
Загалом, структура теоретико-методичного забезпечення спортивної
підготовки може бути представлена у вигляді піраміди, де на самій вершині
знаходяться фундаментальні праці загальних основ теорії і методики спортивної
підготовки, під ними – фундаментальні праці з окремих напрямків теорії і
методики спортивної підготовки і внизу піраміди знаходяться наукові праці з
теорії і методики спортивної підготовки в окремих видах спорту, що
опубліковані як монографічне дослідження (рис.1).
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Рис. 1. Структура теоретико-методичного забезпечення спортивної
підготовки
Висновки. Формування загальної теорії і методики спортивної підготовки
здійснювалося практично протягом трьох тисячоліть і складалося із шести
етапів. Перший з яких відноситься до Мінойсько-мікенської цивілізації, другий
охоплює проведення Олімпійських ігор у Стародавній Греції і Римській Греції,
третій – включає період від епохи Відродження до кінця ХІХ ст., четвертий –
тривав з кінця ХІХ ст. до 1917 р., п’ятий – з 1917 р. до 70 рр. ХХ ст. Що
стосується шостого етапу то його умовно можна розділити на два періоди: від
70 до 90 рр. ХХ ст. і від 90 рр. ХХ ст. до сьогодення.
Структура теоретико-методичного забезпечення спортивної підготовки
складається із фундаментальних праць загальних основ теорії і методики
спортивної підготовки, фундаментальних праць з окремих напрямків теорії і
методики спортивної підготовки в окремих видах спорту.
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В статті представлений ретроспективний аналіз формування знань з теорії і методики
спортивної підготовки спортсменів. Висвітлені дані літературних джерел щодо розвитку
систем фізичного виховання і спорту протягом річних епох існування людської цивілізації в
т.ч. протягом останніх десятиліть.
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В статье представлен ретроспективный анализ формирования знаний по теории и
методики спортивной подготовки спортсменов. Освещены данные литературных источников
по развитию систем физического воспитания и спорта в течение летних эпох существования
человеческой цивилизации в т.ч. в течение последних десятилетий.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ - БАСКЕТБОЛИСТОВ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ
Олег Кузенков
Национальный Технический университет Украины «КПИ» Украина
Актуальность. В настоящее время спорт, в том числе и баскетбол, достиг
такой высокой степени развития, что физическая, техническая и тактическая
подготовленность сильнейших спортсменов находится примерно на одном
уровне. Поэтому исход спортивных соревнований определяется в значительной
степени психологическими факторами. Следовательно, для того, чтобы
определить и уточнить круг задач и их содержание в психологической
подготовке баскетболистов, необходимо изучить психологические особенности
их деятельности. Знание этих особенностей поможет целенаправленно и
планомерно воспитывать те психические качества баскетболистов, которые
важны для успешного выступления в соревнованиях [1,2].
Цель. Изучить психологические особенности студентов-баскетболистов с
целью совершенствования спортивного мастерства и повышения результатов
игровой деятельности.
Для решения цели были поставлено задание сравнить психологическую
надёжность студентов-баскетболистов, которые учатся в техническом вузе. В
основном студенты старших курсов составляют основной состав команды с
баскетбола. Студенты первых курсов – игроки запасного состава.
Методы и организация исследования
В качестве основного исследовательского материала был использован
теоретический анализ, данные педагогических наблюдений, изучение
протоколов статистических отчётов.
Исследование проводилась на базе команды НТУУ «КПИ» «Политехник»
которая играет в Международной студенческой баскетбольной лиге.
Изложение результатов исследования. Психологическая подготовка –
это педагогический процесс, и успешность ее зависит от выполнения ряда
общепедагогических принципов, среди которых следует выделить принципы
воспитывающего обучения, сознательности и активности, систематичности и
последовательности, всесторонности и прочности.
Принцип воспитывающего обучения выражается в осуществлении
воспитания и формирования личности спортсмена через содержание, методы и
организацию всего учебно-тренировочного процесса, а также под влиянием
личности тренера и коллектива.
Принцип сознательности и активности означает оптимальное
соотношение педагогического руководства с самостоятельной, сознательной,
активной творческой деятельностью спортсмена. Этот принцип определяет
необходимость осознания тренирующимся значения развития психологически
функций и качеств для достижения успеха, стремления к самовоспитанию,
самоконтролю, постоянному преодолению трудностей на пути к спортивному
совершенствованию. Он также определяет у спортсменов необходимость в
целей направленном развитии своих психических свойств, оптимизации
психических состояний, в выработке положительных общественно значимых
мотивов тренировки и участия в состязаниях, в формировании устойчивых
интересов, в развитии стремления к самовоспитанию [3,5].
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Принципы систематичности и последовательности. Формирование
психической готовности спортсмена требует, чтобы весь процесс
психологической подготовки был систематическим и последовательным. Все
средства и приемы психологического воздействия на спортсмена дают
наибольший эффект, если они строго распределены по периодам учебнотренировочного процесса, обеспечивают последовательность накопления
знаний, формирования умений навыков, совершенствования восприятий,
внимания, мышления и т. п.
Принципы всесторонности и прочности. Психологическая подготовка
может плодотворно осуществляться только в неразрывной связи с другими
видами подготовки - физической, технической и тактической [3,4,5].
Отражая определенные закономерности процесса психологической
подготовки, следует отметить, что все перечисленные принципы взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Нарушение одного из них затрудняет реализацию других.
Только осуществление всех принципов в единстве обеспечивает высокий
уровень психологической подготовленности.
В современной психологии спорта психологическая подготовка
спортсменов рассматривается как сложный условно-рефлекторный процесс,
который можно разделить на два этапа: общая психологическая подготовка и
психологическая подготовка к конкретному соревнованию.
Общая психологическая подготовка баскетболистов осуществляется в
период спортивного совершенствования, а не только перед предстоящими
соревнованиями. Основные задачи общей психологической подготовки
баскетболиста следующие:
1. Воспитание морально-волевых качеств личности спортсмена.
2. Развитие процессов восприятия, в том числе формирование и
совершенствование специализированных видов восприятия, таких, как «чувство
мяча», «чувство сетки», «чувство площадки», «чувство времени», «чувство
партнера».
3. Развитие внимания (его объема, интенсивности, устойчивости,
распределения и переключения).
4. Совершенствование тактического мышления, памяти, представления и
воображения, способности быстро и правильно оценивать игровую ситуацию,
принимать эффективное решение и контролировать свои действия.
5. Развитие способностей управлять своими эмоциями в процессе
подготовки к соревнованиям и в процессе самой игры.
Воспитание морально-волевых качеств личности спортсмена. Очень
важно в процессе учебно-тренировочной работы не только подготовить
высококвалифицированного спортсмена с точки зрения его физических качеств
и технико-тактических навыков, но и оказать положительное влияние на
развитие его характера. Важнейшим фактором развития личности служит
самовоспитание, организация которого должна направляться тренером.
Воздействие коллектива велико. Моральное состояние баскетбольной команды находится в прямой зависимости от характера как игровых, так и личностных взаимоотношений внутри команды. Поэтому тренеру по баскетболу
следует уделять особое внимание вопросам межличностных взаимоотношений,
комплектованию команды.
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В целях повышения тактического мастерства баскетболистов необходимо
развивать следующие способности: а) наблюдательность - умение быстро и
правильно подмечать по ходу поединка важные моменты соревновательной
борьбы, быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке; б)
сообразительность - умение быстро и правильно оценивать сложившиеся
ситуации, учитывать их последствия; в) инициативность - умение быстро самостоятельно применять эффективные тактические приемы; г) предвидение умение разгадывать тактические замыслы противника и предвидеть результаты
как его, как и своих действий на площадке.
Психологическая
подготовка
баскетболистов
к
предстоящим
соревнованиям осуществляется на базе общей психологической подготовки и
связана с решением задач, поставленных перед спортсменами в конкретном
соревновании. К их числу следует отнести:
1. Осознание игроками особенностей и спортивных задач предстоящей
игры.
2. Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и
место игр, освещенность, температура и т. п.).
3. Изучение сильных и слабых сторон противника и подготовка к
действиям с учетом этих особенностей.
4. Осознание и оценка собственных возможностей в настоящий момент.
5. Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой.
6. Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в
выполнении поставленных задач в предстоящей игре.
Каждый студент - баскетболист испытывает перед игрой и во время
поединка, сложные эмоционально-волевые состояния, которые оказывают как
положительное, так и отрицательное влияние на его спортивные действия, чем и
обусловливается перестройка психологических и физиологических процессов в
организме. Это повышает готовность организма к выполнению предстоящих
спортивных действий. У других игроков возникают перевозбуждение или
апатия, неуверенность, боязнь поражения, что снижает готовность организма и
возможности спортсмена.
Очень часто приходится встречаться с баскетболистами, которые в
процессе тренировок демонстрируют высокое мастерство, но во время игры они
выглядят как неопытные новички. Один из основных факторов, влияющих на
уровень готовности - эмоциональное состояние перенапряжения или, наоборот,
апатии перед игрой. Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и
их регулирование может быть осуществлено при помощи специальных приемов.
Они сводятся к следующему:
1. Сознательное подавление спортсменом отрицательных эмоций.
Баскетболист не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность.
Наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние
уверенности, бодрости.
2. Применение в разминке специальных упражнений, движений,
различных по скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в
зависимости от особенности эмоционального состояния), которые могут
снизить возбуждение или снять состояние подавленности.
3. Регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений
(по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности).
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4. Применение специального массажа, оказывающего на спортсмена
успокаивающее или возбуждающее воздействие.
5. Воздействие при помощи слова. Словом можно человека окрылить,
вселить в него уверенность, обрадовать, успокоить и, напротив, огорчить и т. п.
Большую роль играет применение самоободрения, самопобуждения («я
выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т. п.).
6. Преднамеренное изменение направленности и содержания мыслей,
представлений, воспоминания об удачно проведенных играх, об их друзьях и т.
д. Тем самым спортсмены не только создают установку на активную игровую
деятельность, но и вытесняют из своего сознания неблагоприятные
эмоциональные состояния.
7. Произвольное изменение направленности и сосредоточенности
внимания. Сосредоточение внимания на отрицательных переживаниях
усиливает их и, наоборот, отвлечение от них внимания - ослабляет.
8. Применение приемов аутогенной тренировки в целях снятия или
снижения влияния неблагоприятных эмоций перед игрой, снятия излишнего
нервного возбуждения.
Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от
умелого управления и руководства командой. Разберем некоторые вопросы
управления и руководства.
Режим. Во время участия команды в турнире необходимо установить
рациональный режим, при этом свободный день надо максимально
использовать для отдыха и восстановления, но обязательно провести легкую
тренировку с мячом. В игровой день следует избегать каких-либо напряженных
действий, длительных прогулок, экскурсий, долгого лежания. Целесообразно
провести легкую тренировку с мячом (при условии, если игроки команды к
этому уже готовились в процессе подготовки к соревнованиям). Питание
должно быть умеренным, привычным, за 3-4 часа до игры.
Разминка имеет большое значение как для регуляции неблагоприятных
эмоциональных состояний, так и для формирования степени готовности к игре и
ускорения врабатываемости. В процессе игры возникает множество моментов,
ситуаций, которые требуют оперативного вмешательства тренера: а) внести
некоторые коррективы в действия игроков команды, которые по каким-либо
причинам отходят от принятых установок или не учитывают игры противника:
б) акцентировать внимание спортсменов на определенных действиях игроков
соперника как в защите, так и в нападении и т. п. Для этого тренер использует
замены игроков и перерывы, предусмотренные правилами игры.
Замены могут быть произведены в любые моменты игры и по различным
причинам - для отдыха игрока, для увеличения или сбивания темпа игры, для
смены тактических действий, при неуверенной игре спортсмена, при
неоднократных ошибках и т. д. Но при этом не рекомендуется злоупотреблять
заменами и проводить их без основания. Тренер должен хорошо знать своих
игроков и особенности их поведения в различные периоды игры. Перерывы
используют для отдыха, для изменения тактического рисунка игры и
корректировки индивидуальных действий, для сбивания темпа игры, при
потере инициативы или при растерянности игроков, для поднятия духа в
команде.
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Выводы
1. Следует отметить, что вся психологическая подготовка должна
проводиться с учетом индивидуальных особенностей спортсменов.
2. Психологическая подготовка студентов-баскетболистов в учебнотренировочный период является базовым методом подготовки к
соревновательной игровой деятельности.
3. Использованные методы психологической подготовки баскетболистов:
внушение, убеждение, воспитание волевых качеств, личный пример тренера,
индивидуальный подход в воспитании спортсменов - основные составляющие
учебно-тренировочного процесса.
1.
2.
3.

4.

5.
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АННОТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ - БАСКЕТБОЛИСТОВ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ
Олег Кузенков
Национальный Технический университет Украины «КПИ»
В статье на основе педагогических наблюдений и статистической информации
студенческой сборной баскетбольной команды НТУУ «Политехник», которая играет в
Международной студенческой баскетбольной лиге выявлены характерные особенности
психологической подготовки баскетболистов к соревнованиям.
Ключевые
слова:
педагогические
наблюдения,
информация,
баскетбол,
психологическая подготовка, соревновательная деятельность.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ БАСКЕТБОЛІСТИ ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ
Олег Кузенков
Національний Технічний університет України «КПІ»
У статті на основі педагогічних спостережень та статистичної інформації студентської
збірної баскетбольної команди НТУУ «Політехнік», яка грає у Міжнародній студентській
баскетбольній лізі виявлено характерні особливості психологічної підготовки баскетболістів
до змагань.
Ключові слова: педагогічні спостереження, інформація, баскетбол, психологічна
підготовка, змагальна діяльність.
FEATURES PSYHOLOHYCHESKOY PREPARATION OF STUDENTS BASKETBOLYSTOV TO SOREVNOVANYYAMY
Oleg Kuzenkov
Natsyonalnыy Technical University of Ukraine «KPI» Ukraine
On the basis of teacher observations and statistics student team basketball team NTUU
"Polytechnic", which plays in the International Basketball League student identified the
characteristics of psychological training basketball players to compete.
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МЕДАЛЬ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА ЯК ЧИННИК ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
ІДЕЙ ОЛІМПІЗМУ
Іванна Литвинець¹, Антон Литвинець¹, Святослав Попович²
Львівський державний університет фізичної культури¹
Львівський національний університет імені Івана Франка²
Постановка проблеми. П’єру де Кубертену належить унікальна місія
відродження феноменального міжнародного форуму на основі спадщини
древньої Греції – Олімпійських Ігор. Олімпійський рух процвітає на всіх
континентах упродовж більш, ніж століття. Атмосфера олімпізму триває не
лише раз на два роки під час Ігор Олімпіад чи зимових Олімпійських ігор.
Сучасні Олімпіади декларують цінності і принципи олімпізму, як філософії
життя.
З давніх часів і до сьогодні переможців винагороджують медалями. Проте,
чинними є винагороди, де перемога у змаганнях не є основним критерієм.
Міжнародним олімпійським комітетом були впроваджені різноманітні нагороди
за вагомі досягнення у розвитку олімпійського руху й популяризації ідей
олімпізму. Нагороджуються організації, спортсмени, діячі олімпійського руху,
які демонструють чесну гру, своєю діяльністю служать спортивним ідеалам та
цінностям, які передбачені Олімпійською хартією: чесність, повага,
солідарність, відсутність дискримінації, бажання долати труднощі, прагнення до
досконалості, дружби, чесної гри та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначені вище проблеми
актуалізуються у роботах українських науковців та фахівців з фізичного
виховання і спорту (Платонов В.М., 2010; Булатова М.М., 2011 і ін.). Огляд
публікацій останніх років засвідчує зацікавлення науковців і практиків галузі
проблемою олімпійського руху та різних аспектів популяризації ідей олімпізму
в Україні та за її межами. У той же час, на наш погляд, потребують дослідження
окремі відзнаки та нагороди Міжнародного олімпійського комітету, серед яких,
зокрема, медаль П’єра де Кубертена.
Мета дослідження: охарактеризувати медаль П’єра де Кубертена в
контексті популяризації ідей олімпізму та вивчити одержувачів цієї нагороди.
Методи дослідження: загальнотеоретичні методи (аналіз і синтез,
абстрагування, узагальнення, індукція і дедукція, історичний).
Результати дослідження та їх обговорення. За час проведення
Олімпійських ігор були впроваджені нагороди за вагомі досягнення у розвитку
олімпійського руху й популяризації ідей олімпізму, зокрема Олімпійський
орден (найвища нагорода, започаткована Міжнародним олімпійським
комітетом у 1975 р. Нагороджуються особи, що зробили значний внесок в
олімпійський рух);
Олімпійський
кубок
(щорічно
присуджується
Міжнародним олімпійським комітетом установам чи організаціям за заслуги у
розвитку олімпійського руху. Нагорода заснована П’єром де Кубертеном у 1906
р. У першу чергу присуджується за організацію Олімпійських ігор); “Трофей
П’єра де Кубертена за благородний вчинок” (Міжнародний комітет “Фейр
Плей” щорічно нагороджує спортсмена за видатний приклад чесної гри).
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Серед низки нагород у 1964 році, щоб відзначити внесок Кубертена у
розвиток міжнародного олімпійського спорту, була заснована медаль (рис. 1),
названа на його честь – Медаль П’єра де Кубертена (англ. Pierre de Coubertin
medal). Вона також відома, як Медаль істинного духу спорту (англ. True Spirit of
Sportsmanship medal). Це особлива відзнака Міжнародного олімпійського
комітету, яка вручається за видатні прояви спортивного олімпійського духу,
одна з найпочесніших нагород, якої може бути удостоєний учасник
Олімпійських ігор. Іменна медаль Кубертена має велику цінність: іноді
розглядається як вища нагорода, навіть більш престижна, ніж золота
олімпійська медаль [4].

Рис. 1. Медаль П’єра де Кубертена
Серед одержувачів нагороди є відомі спортсмени та діячі олімпійського
руху, які представляють різні країни світу (табл. 1.).
Таблиця 1.
Одержувачі медалі П’єра Де Кубертена
№

Прізвище та ім’я

Країна

1.

Лутц Лонг

Німеччина

2.
3.

Лоуренс Лем’є
Раймонд Гафнер

Канада
Швейцарія

4.

Еміль Затопек

Чехословаччина

5.

Спенсер Еклс

США

6.

Вандерлей де Ліма

Бразилія

7.

Шауль Ладані

Ізраїль

8.

Річард Гарно

Канада

Подія, дата
Ігри ХІ Олімпіади (1936, Берлін). Нагороджений
посмертно у 1964 р.
Ігри ХХІV Олімпіади (1988, Сеул).
Нагороджений у 1999 р.
Ігри ХV Олімпіади (1952, Гельсінкі).
Нагороджений посмертно у 2000 р.
ХІХ зимові Олімпійські ігри (2002, Солт-ЛейкСіті).
Ігри ХХVІІІ Олімпіади (2004, Афіни).
«За видатні спортивні досягнення протягом
чотирьох десятиліть», (2007, Мінськ).
Нагороджений посмертно під час ХХІІ зимових
Олімпійських ігор (2014, Сочі).

Німецький легкоатлет Лутц Лонг на Олімпійських іграх 1936 р. в Берліні
отримав срібну медаль у стрибках в довжину. Проте давав поради своєму
конкуренту, американському спортсмену Джессі Оуенсу, який здобув золоту
нагороду з результатом 8 м 7 см, побивши особистий рекорд Лонга – 7 м 87 см.
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За цей вчинок Лутц Лонг був посмертно нагороджений медаллю П’єра де
Кубертена у 1964 р. [4, 5, 9].
Канадський моряк Лоуренс Лем’є на Олімпійських іграх 1988 р. в Сеулі
брав участь у вітрильній регаті на 450 км, успішно йшов на 2-му місці,
незважаючи на шквальний вітер. Його виступ порушила поява потопаючих
сінгапурських спортсменів, їх човен перекинувся. Лем’є підібрав потерпілих,
дочекався рятувального катера, втративши шанси на медаль. Він став легендою,
хоча ніколи не стояв на олімпійському п’єдесталі. За цей подвиг був
нагороджений медаллю П’єра де Кубертена, а президент МОК Хуан Антоніо
Самаранч сказав: “Вашою спортивною майстерністю, самопожертвою і
мужністю, ви втілюєте все, що є істинними олімпійськими ідеалами” [4, 5, 8, 9].
Чехословацький легкоатлет Еміль Затопек – один з найвидатніших бігунів
ХХ століття. Він являється 4-х разовим олімпійським чемпіоном, 3-х разовим
чемпіоном Європи, 18-ти разовим рекордсменом світу в бігу на довгі дистанції.
Виграв три золоті медалі на Олімпійських іграх 1952 року в Гельсінкі. Це
потрійне золото залишається безпрецедентним досягненням. Легендарний
спортсмен був нагороджений медаллю П’єра де Кубертена посмертно у 2000
році. Він єдиний олімпійський атлет, чия статуя розміщена у парку
Олімпійського музею в Лозанні [3, 4, 5].
Світову славу здобув бразильський марафонець Вандерлей де Ліма. Під
час марафонського забігу на Олімпійських іграх 2004 р. в Афінах на доріжку
вибіг чоловік, заштовхав де Ліму, який лідирував після 35 кілометрів, до лав
глядачів. Він повернувся на дистанцію, але прибіг третім. Перш ніж перетнути
фінішну лінію, зробив невеликий танець перемоги. На церемонії закриття Ігор
спортсмена нагородили медаллю П’єра де Кубертена за “виняткову
демонстрацію чесної гри та олімпійських цінностей” [4, 5, 8].
Ізраїльський спортсмен Шауль Ладані (спортивна ходьба) вважається
справжнім “королем дороги”. Він дворазовий учасник Олімпійських ігор 1968
року в Мехіко та 1972 року у Мюнхені. Його список спортивних досягнень
вражає. Ладані встановив і досі утримує світовий рекорд у ходьбі на 50 миль
(7:23:50); ізраїльський національний рекорд у ходьбі на 50 км (4:17:06). Він
також є екс-чемпіоном світу (ходьба на 100 км, 1972 р.). У 2007 році був
нагороджений медаллю П’єра де Кубертена “за видатні спортивні досягнення
протягом чотирьох десятиліть” [6].
Американець Спенсер Еклс відіграв важливу роль в успішному
проведенні ХІХ зимових Олімпійських Ігор 2002 року у Солт-Лейк-Сіті. Еклс
надавав свою допомогу та пожертвував значні кошти, які були скеровані на
підтримку спортивних об’єктів і програм, зокрема церемонію відкриття
Олімпіади. Під час Ігор був призначений мером Олімпійського селища. Спенсер
Еклс був членом і активним учасником Оргкомітету Ігор у Солт-Лейк-Сіті. У
2002 р. за внесок і відданість олімпійському руху МОК нагородив його медаллю
П’єра де Кубертена [5, 7].
Раймонд Гафнер був членом МОК з 1969 до 1990 року, потім став
почесним членом організації (1990-2002). Медалі П’єра де Кубертена
удостоєний у 1999 р. за старанну роботу у царині спорту, зокрема, як один із
засновників Олімпійського музею в Лозанні у 1993 році, який вважається
найбільшим архівом Олімпіад. Займався тенісом, хокеєм на траві, хокеєм на
льоду. Грав воротарем в хокейному клубі національної хокейної ліги А, а також
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був суддею міжнародної категорії з хокею. Президент швейцарської хокейної
ліги (1945-1950), член НОК Швейцарії (1947), президент НОК Швейцарії (19651985). Раймонд Гафнер також відомий як письменник: опублікував 6 книг на
спортивну тематику [1, 5].
Канадський спортивний коментатор і журналіст Річард Гарно, за
винятковий внесок у розвиток олімпійського руху, популяризацію ідей
олімпізму, отримав медаль П’єра де Кубертена посмертно, 6 лютого 2014 року.
Він працював в якості журналіста, коментатора і ведучого найпрестижніших
спортивних програм. Висвітлював більшість Олімпійських ігор всіх часів. Їх
число рекордне, а саме 23 Олімпійських ігор охоплено Річардом за час його
кар’єри, яка становить більше 50 років: всі Ігри Олімпіад, починаючи із Риму в
1960 р. до 2012 р. в Лондоні (за винятком Ігор в Атланті), а також кожні зимові
Олімпійські ігри з 1964 р. в Інзбруку до 2010 р. у Ванкувері (за винятком Ігор в
Нагано) [2].
У почесному списку одержувачів медалі П’єра де Кубертена ще багато
інших постатей олімпійського руху, які удостоєні нагороди Міжнародного
олімпійського комітету.
Висновки
1.
За час проведення сучасних Олімпійських ігор були впроваджені
різноманітні нагороди за вагомі досягнення у розвитку олімпійського руху й
популяризації ідей олімпізму, зокрема Олімпійський орден, Олімпійський
кубок, “Трофей П’єра де Кубертена за благородний вчинок”, медаль П’єра де
Кубертена.
2.
Медаль П’єра де Кубертена є особливою нагородою МОК, яка
вручається за видатні прояви спортивного олімпійського духу. Іноді
розглядається як вища нагорода, навіть більш значима і престижна, ніж золота
олімпійська медаль. Нагорода присуджується спортсменам, які відзначилися
винятковими досягненнями та іншим людям за видатні заслуги у розвитку
олімпійського руху.
3.
Серед одержувачів медалі П’єра де Кубертена: німецький
легкоатлет Лутц Лонг, канадський моряк Лоуренс Лем’є, чехословацький
легкоатлет Еміль Затопек, ізраїльський спортсмен Шауль Ладані, активний діяч
олімпійського руху Спенсер Еклс, один із засновників Олімпійського музею в
Лозанні Раймонд Гафнер, канадський спортивний журналіст Річард Гарно та
інші.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослідженні символіки
та атрибутики олімпійського руху, а також різного роду відзнак та нагород
Міжнародного олімпійського комітету.
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МЕДАЛЬ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА ЯК ЧИННИК ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІДЕЙ
ОЛІМПІЗМУ
Іванна Литвинець¹, Антон Литвинець¹, Святослав Попович²
Львівський державний університет фізичної культури¹
Львівський національний університет імені Івана Франка²
У статті розглядається медаль П’єра де Кубертена як чинник популяризації ідей
олімпізму. Досліджено, що медаль П’єра де Кубертена є особливою нагородою МОК, яка
вручається за видатні прояви спортивного олімпійського духу. Іноді розглядається як вища
нагорода, навіть більш значима і престижна, ніж золота олімпійська медаль. Окреслено заслуги
відомих постатей в історії спорту, які у різні часи отримували медаль П’єра де Кубертена.
Ключові слова: Олімпійські ігри, медаль П’єра де Кубертена, олімпізм.
МЕДАЛЬ ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН КАК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИДЕЙ
ОЛИМПИЗМА
Иванна Литвинец ¹, Антон Литвинец ¹, Святослав Попович ²
Львовский государственный университет физической культуры ¹
Львовский национальный университет имени Ивана Франко ²
В статье рассматривается медаль Пьера де Кубертена как фактор популяризации идей
олимпизма. Исследовано, что медаль Пьера де Кубертена является особой наградой МОК,
которая вручается за выдающиеся проявления спортивного олимпийского духа. Иногда
рассматривается как высшая награда, даже более значимая и престижная, чем золотая
олимпийская медаль. Определены заслуги известных фигур в истории спорта, которые в
разные времена получали медаль Пьера де Кубертена.
Ключевые слова: Олимпийские игры, медаль Пьера де Кубертена, олимпизм.
PIERRE DE COUBERTIN MEDAL AS A FACTOR POPULARIZING IDEAS OF
OLYMPISM
Joanna Lytvynets ¹, Anton Lytvynets ¹, ² Sviatoslav Popovich
Lviv State University of Physical Culture ¹
Lviv National Ivan Franko University ²
In the article the Pierre de Coubertin medal as a factor in popularizing the ideas of olympism.
Investigated, that of Pierre de Coubertin medal is a special award by the IOC, which is awarded for
outstanding manifestation of the spirit of the Olympic sports. Sometimes regarded as the highest
award even more significant and prestigious than the olympic gold medal. Outlines the achievements
of famous figures in the history of that obtained at different times of Pierre de Coubertin medal.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РУХУ
НА ВІННИЧЧИНІ В 50 -ИХ РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ.
Михайло Лозовик, Іван Романюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського
Постановка проблеми. Сучасні умови розбудови вітчизняної системи
фізичної культури й національного спортивного руху вимагають по-новому
поглянути на події минулого, об’єктивно дослідити становлення та розвиток
фізкультурно-масового руху на Вінниччині. Наріжним каменем процесів
розвитку та становлення сільського фізкультурно-спортивного руху на
Вінниччині стало створення в 1948 році першого в країні сільського
спортивного товариства ’’Колгоспна нива’’. За короткий проміжок часу в
кожному селі і було створено сільські фізкультурні колективи, які росли та
зміцнювалися. Зміцнювалася спортивна матеріально-технічна база села. В
результаті чого сільська молодь одержала можливість займатися улюбленими
видами спорту, стати всебічно розвинутою. Безперечно, ці події потребують
ретроспективного аналізу, об’єктивного опрацювання, переосмислення та
висвітлення з метою усвідомлення їх сутності.
Мета і завдання роботи. Дослідити стан сільського фізкультурноспортивного руху на Вінниччині в період 1950-их роках ХХ століття. Виявити
основні принципи , форми та зміст організації фізичної культури та спорту на
Вінниччині в окреслений історичний й період.
Методи дослідження. Стаття виконана з урахуванням принципів
історизму, науковості, системності, об’єктивності. У процесі роботи були
використані методи системного аналізу і синтезу, проблемно-хронологічний,
компонентного аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість подій, які
відбувались на Вінниччині в 50-ті роки минулого століття добре розуміли
автори, наукових праць. Це колишній завідувач кафедрою фізичного виховання
Вінницького політехнічного інституту
Я. Кулик, якого можна вважати
засновником історично-спортивного напряму у краєзнавчих дослідженнях
регіону [7]; багато фактичного матеріалу містять роботи І.Лозовського – члена
Національної Спілки журналістів України, автора багатьох книг на спортивну
тематику [15]; довгий час дану тему досліджували , перший декан факультету
фізичного виховання Вінницького педагогічного інституту О.Глушак [11],
доцент Д.Присяжнюк [12] та інші. Основний масив документів, який ми
використали зберігається в Державному архіві Вінницької області. Події того
часу досить широко висвітлювалися в засобах масової інформації, тому при
написанні роботи ми мали змогу використати дописи, І.Гриба [14],
І.Овчіннікова, П.Дмитренко [13].
Результати дослідження. 50 роки минулого сторіччя були досить
складним в житті українців. Поряд з процесами лібералізації політичного і
суспільного життя нове керівництво відразу після смерті Й.Сталіна розпочало
низку економічних реформ. Потреба у зміні економічної політики була
очевидною. Серйозні проблеми зоставалися у сільському господарстві. За роки
післявоєнної відбудови зернове виробництво так і не досягло довоєнного рівня.
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Недовиробництво зернових культур у 1952 році призвело до недостачі кормів у
тваринництві, Одночасно зі збільшенням міського населення попит на
сільськогосподарську продукцію безупинно зростав. Ставало вочевидь, що
продовольча проблема стримує розвиток інших сфер економіки. Все це
спонукало керівництво країни більш уважно ставитися до проблем села. Вже
восени 1953 року з колгоспів списали всю заборгованість перед державою за
обов’язкові поставки продуктів тваринництва протягом попередніх років.
Упродовж 1953-58 р.р. істотно зросли закупівельні ціни, за якими держава
приймала у колгоспів продукцію. Зокрема ціни на зерно зросли майже в 7 разів,
на картоплю - майже у 8 разів, на продукти тваринництва – у 5,5 разів. Для
кращого стимулювання було дозволено виплачувати колгоспникам грошовий
аванс – 25% коштів, що надходили в колгоспи від реалізації худоби та продуктів
тваринництва [1, с.164]. На ХVIII з’їзді КПУ 23-26 березня 1954 р. було
вирішено надіслати юнаків і дівчат з України до Сибіру і Казахстану для
освоєння цілинних і перелогових земель, внаслідок чого у 1954 – 1956 році туди
виїхало близько 100 тисяч українців [2, с.136]. Не останню роль в планах
вирішення проблем села відводилася фізкультурі та спорту, адже тільки фізично
здорові та загартовані в спортивних змаганнях люди могли вирішувати завдання
уряду. Несприятлива зовнішньополітична ситуація змушувала приділяти велику
увагу питанням військової підготовки. В повоєнні роки військову і
фізкультурно-спортивну підготовку об’єднували в одне ціле. В обкомі
комсомолу існував відділ військово-спортивної підготовки, викладачі фізичної
культури проходили командирські курси, в змаганнях спартакіад сільської
молоді приймали участь команди призовників районів. Військово-прикладним
видам спорту (стрільбі, парашутному спорту, метанню гранати) приділялась
особлива увага. Вся робота фізкультурних колективів була спрямована на
масову підготовку значкістів ГПО, іншими словами підготовку народу до праці
та оборони. Крім того фізкультура та спорт повинні були стати дієвим заходом у
боротьбі проти п’янства, сприяти покращенню продуктивності праці та
виробничої дисципліни . Як відзначав М.Стахурський у своєму виступі на
закритті I-ої спартикіади сільської молоді: “Сільські фізкультурники ідуть в
перших рядах великої битви за високий врожай, за виконання зобов’язань
взятих перед країною’’ [3, с.9]. Головною умовою допуску команд районів до
участі в фінальних змаганнях спартакіад сільської молоді було успішне
закінчення компанії зі збору урожаю [4, арк16]. Відчутно змінювалося
повсякденне життя пересічних громадян країни, заняття фізичною культурою та
спортом все більшою мірою входило в життя наших співвітчизників. Перед
спортивними організаціями області в той час ставилася задача охопити
заняттями фізичною культурою і спортом 500 тисяч чоловік та на базі
масовості досягти високої спортивної майстерності. Уся спортивна робота була
підпорядкована спорткомітету, який мав надійну підтримку з боку керівних
органів. Управління спортивним рухом здійснювалося територіально (через
міські та районні спорткомітети, а також через спортивні товариства). На
території Вінницької області функціонувало 9 добровільних спортивних
товариств: “Колгоспник’’ (сільський спорт), ’’Авангард” (робітничі
підприємства), “Динамо’’ (міліція,внутрішні війська, КДБ), “Локомотив”
(залізниці), “Буревісник’’ (вищі навчальні заклади), “Спартак’’ (комунальні,
побутові, торгівельні організації, заклади культури та медицини), “Трудові
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резерви’’ (професійні училища), “СКА’’ (військовослужбовці). Відповідно до
постанови Ради Міністрів УРСР від 19 серпня 1950 року у Вінницькій області в
1951 році була проведена робота по реорганізації товариства “Колгоспна нива’’
в добровільне сільське спортивне товариство “Колгоспник’’. В той час в області
нараховувалось 1017 сільських фізкультурних колективів, які були організовані
в колгоспах, яких в той час нараховувалося в області 1018, один колгосп
знаходився в підпорядкуванні Вінницької міської Ради депутатів, як допоміжне
господарство [5, арк.57].
Багато уваги приділялось питанням розвитку фізичної культури та спорту
в області. Тільки у 1951 році обласна сесія депутатів заслухала питання про стан
спортивно-масової роботи у Козятинському та Немирівському районах. Було
відправлено 4 листа за підписом секретарів обкому М.Стахурського, Г.Шевчука
та голови облвиконкому Г.Демент’єва на адресу керівників районів та голів
колгоспів. В Крижополі, Могилеві-Подільському, Плискові, Чернівцях були
проведені районні сесії депутатів, де заслуховувалися ці питання. Зокрема було
проведено спеціальне засідання за участю обласного керівництва, голів ДСТ та
районних спорткомітетів, спрямоване на поліпшення фізкультурно-спортивної
роботи в області. Зважаючи на те що Вінницька область була переважно
сільськогосподарською, велику увагу було приділено розвитку фізичної
культури та спорту на селі. Найбільший тягар цієї роботи покладався на ДССТ
‘’Колгоспник’’, яке в той час очолювали Ф.Дахновський (1949-1950),
О.Загородний (1951), О.Степаненков (1951-1961). Вже на початку 1950 року в
1017 колективах сільського товариства нараховувалося 141750 фізкультурників.
Вперше була проведена зимова спартакіада сільської молоді, участь в якій взяло
206 тисяч сільських спортсменів. В змаганнях з легкої атлетики взяло участь
22678 спортсменів. Фінал 4 обласної спартакіади сільської молоді відбувся в
Могилеві-Подільському. Взагалі у спартакіаді взяло участь більше 300 тисяч
чоловік. Поновлено 38 рекордів товариства та 3 рекорди області. Кращі
результати показали важкоатлет Марухно (Немирів), легкоатлети Табачник
(Бершадь), Михайлицький (Копайгород), велосипедист Гриньков. В 1951 році
в товаристві було підготовлено 18200 значкістів ГПО, три першорозрядники, та
близько 2000 спортсменів масових розрядів. Беручи участь у своїх перших
республіканських змаганнях перший розряд виконали Ніна Березовська,
Катерина Піскун та Олександр Гриньков. Двоє останніх в цьому ж 1951 році
стали срібним та бронзовим призерами Всесоюзних ігор сільських спортсменів
[6, с.58]. Виключно важливим фактором державного значення керівництво
області вважало фізичне виховання підростаючого покоління [7, арк19]. В 1951
було відкриті дитячі спортивні школи в Вінниці, Могилеві-Подільському,
пізніше в Жмеринці, Бершаді та інших районах. Починаючи з 1946 року на
Вінниччині регулярно проводилась обласна спартакіада школярів. В поширенні
масового фізкультурно-спортивного руху в області велику роль відіграли засоби
масової інформації. Обласна газета ’’Вінницька правда’’ на своїх сторінках
регулярно висвітлювала найбільш значущі спортивні події. На сторінках її
протягом 1951 року регулярно висвітлювали роботу фізкультурно-спортивних
організацій області. Були організовані виступи кращих спортсменів чемпіонів
області Е.Богданова, К.Піскун, А.Вітковської, П.Гурман, а також їх літературні
узагальнення. В кінці року з метою надання допомоги сільським колективам
фізкультури на сторінках газети було організовано випуск методичних порад.
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Потім ці матеріали були видані окремою брошурою. Районні газети також
висвітлювали на своїх сторінках питання фізичної культури і спорту. 19
спортивних передач підготував за 1951 рік обласний комітет по радіомовленню.
Масовим тиражем видано дві брошури “Як стати розрядником спорту’’ та
“Методичні поради головам рад колективів фізичної культури та громадським
інструкторам спорту’’, двічі на рік видавались таблиці обласних рекордів, які
розсилались в усі фізкультурно-спортивні організації області. Всією цією
роботою керувала створена в обласному комітеті по справам фізичної культури
і спорту секція пропаганди і агітації в складі спортивних функціонерів,
журналістів ведучих спортсменів і тренерів[8 арк 60].
В 1952 році СРСР став учасником міжнародного олімпійського руху.
Вперше наші атлети прийняли участь в Олімпійських іграх 1952 року в
фінському місті Гельсинки. Вінницький спорт на цих змаганнях достойно
представила вихованка товариства “Динамо’’ Марія Гавриш, яка в плаванні на
дистанції 200 метрів брасом посіла високе 6 місце. І хоча Марія не належала до
сільського спортивного товариства, вона прикладом своїх виступів на
міжнародній арені, постійним спілкуванням з земляками дала значний поштовх
розвитку сільського фізкультурно-спортивного руху на Вінниччині. Йшла
клопітка робота по створенню спортивної матеріальної бази. На кінець 1951
року в селах області відбудовано та побудовано 970 футбольних полів та
спортивних майданчиків. У 1952 роках колгосп ім. Будьоного Бершадського
району став учасником ВДНГ. В районі було побудовано 6 стадіонів, 11
спортивних залів, 42 баскетбольних та 114 волейбольних майданчиків. В
секціях з 16 видів спорту займалось 18927 чоловік. Серед кращих сілких
спортивних колективі в області того часу був колектив села Серебрія. Понад 300
хліборобів після трудового дня заповнювали колгоспний стадіон над Дністром.
Заняття проводили громадські тренери: колгоспний муляр Григорій Бучацький,
вчитель математики Михайло Іл’єв та зоотехнік Ганна Розанова. В 1953 році
центральна ради ДССТ “Колгоспник”, направила на роботу в село інструктора
по спорту, неодноразового чемпіона та рекордсмена України з легкої атлетики
Яна Шедька, який іще до війни в 1940 році закінчив школу тренерів
Харьківського інституту фізичної культури, що дозволило підняти
фізкультурно-масову роботу в селі на новий якісний рівень [9 с.35].
Систематична та кропітка робота з фізичного виховання сільської молоді
поступово почала давати результати. Зростає кількість сільських спортивних
колективів. Покращується спортивна база , все це дало можливість готувати в
товаристві спортсменів високого рівня. В 1952 році сільські легкоатлети
Вінниччини посідають 2 місце на сільських іграх України, а чемпіонами та
призерами стають Музика, Табачник, Чумак. У 1954 році збірна обласного
товариства вже була першою.
Майстрів спорту в обласному сільському спортивному товаристві почали
готувати з 1955 року. Першою норму майстра спорту виконала Ніна
Березовська. Неодноразова чемпіонка спартакіад сільської молоді Ніна була
надзвичайно обдарованою різносторонньою спортсменкою,вона виступала на
мотодромах, велотрасах, гірськолижних трасах. Після закінчення школи
тренерів Київського інституту фізкультури Ніна повернулася працювати в
рідний Шпиків.
767

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
У 1956 році при Вінницькому державному педагогічному інституті було
відкрито факультет фізичного виховання, при наборі на перший курс
засновники факультету зі слів першого декана Олександра Олексійовича
Глушака дбали про набір сільської молоді (до 60 %) [10. с.15]. Серед перших
абітурієнтів факультету були випускники Вінницького педагогічного училища
М.Гуменюк (майбутній ректор Київського інституту фізичної культури),
В.Веселоський, І.Коваль, М.Кудирко, Б.Прокопчук, Д.Присяжнюк, Д.Сокур,
Ю.Цеков, М.Шноль, А.Житецький, О.Шмиганівська, О.Колодій, Д.Вакс,
В.Кузьмін, Г.Миколайчук, Ю.Ковальов, Є.Маслов та інші майже всі вони
пізніше стали відомими спортсменами [11. с.36].
Високих результатів досягла вихованка ДССТ “Колгоспник” Ніна
Тимчук, яка народилася та зробила перші кроки в спорті в с. Курава
Калинівського району. В 1955 ще будучи школяркою Ніна вперше вийшла на
бігову доріжку, яка привела її у великий спорт. На районній спартакіаді
школярів Ніна виявилась єдиною з дівчат, котрій вдалося виконати норматив
третього спортивного розряду з бігу на 400 метрів. Її включили до складу
збірної команди Калинівського району. Того ж року вона стала чемпіонкою
області, а на республіканській спартакіаді школярів вона показала вже результат
другого спортивного розряду. Спортивний талант Куравської дівчини помітили
спеціалісти легкої атлетики з Київського інституту фізкультури і запросили її до
школи тренерів. За два роки навчання в Києві Ніна Тимчук під керівництвом
свого тренера Івана Федоровича Леоненка відшліфувала свою техніку бігу,
випробувала себе на великих змаганнях, набралася досвіду [12, с.14]. Після
закінчення школи тренерів Ніна одержала призначення на посаду викладача
Вінницького кооперативного технікуму. В 1956 році в австралійському
Мельбурні ще одна зірка Вінницького спорту Альбіна Єлькіна (Рутковька) була
п’ятою в змаганнях з метання диску, також в цих змаганнях взяв участь
уродженець с. Білий Камінь Чечельницького району, один з кращих радянських
стрільців з пістолета та револьвера, який на той час представляв армійську
спортивну організацію м. Ленінград Антон Ясинський.
У 1956 році з метою покращення фізкультурно-спортивної роботи серед
сільського населення було проведено об’єднання сільських спортивних
товариств. У 1957 році сільські спортсмени СРСР вперше прийняли участь в ІІІ
Міжнародних іграх сільської молоді в Польші. Понад 500 спортсменів Болгарії.
Німецької Демократичної Республіки, Румунії, Чехословатчини та Угорщини
приймали участь у цих змаганнях . Там Ніна Тимчук здобула свою першу
міжнародну перемогу. Подолянка двічі підіймалася на п’ядестал пошани. Вона
здобула бронзову медаль з бігу на 400 метрів та золоту на дистанції 800 метрів.
Потім було ще багато перемог на малих і великих змаганнях в нашій країні та
закордоном [13,с.4].
Наприкінці 50 років великої популярності у вінничан набуває
важкоатлетичний спорт. Гуртки важкоатлетів з’являються в Тульчині, Козятині,
Могилеві-Подільському, Крижополі, Липовці, Турбові [14 с.291]. Саме тоді на
всеукраїнському рівні заявили про себе А.Бурштейн, В.Боб, В.Дмитручук,
М.Дем’янчук, Г.Труханський, І.Редніков, К.Федченко, Г.Закопайло, В.П’ятков.
Розпочинають свій шлях у спорті майбутні зірки світової важкої атлетики П.
Король – майбутній Олімпійський чемпіон Монреаля та представник сільського
спортивного товариства рекордсмен світу, почесний майстер спорту СРСР
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Анатолій Житецький. 21 вересня 1958 року, студент Вінницького педагогічного
інституту Анатолій Житецький встановлює рекорд світу в жимі штанги двома
руками для спортсменів вага яких не перевищує 82,5 кг, відібравши його у
американця Томі Конно. Вага рекорду нашого земляка становила 145,5 кг.
Черговий рекорд вагою у 148 кг Анатолій встановлює на змаганнях у
Краматорську, а рекордну вагу у 151 кг було подолано в м. Казань. Виступаючи
у ваговій категорії до 90 кг, Житецький вижимає153,5 кг і стає першим з
радянських важкоатлетів, хто володіє світовими рекордами в двох вагових
категоріях. Чотири рекорди світу, золоті медалі чемпіонатів України і численні
рекорди нашої держави – ось здобутки нашого земляка. Кращі показники
Житецького: жим – 172,5 кг,ривок – 130 кг, поштовх – 175 кг. Сума триборства
– 477,5 кг. В 1958 році на Вінницькому небосхилі засяяла ще одна спортивна
зірка – весляра на байдарці Федора Ляховського. В 1959 році він став чемпіоном
України, в 1960 виборов дві бронзові нагороди на чемпіонаті СРСР та був
зарахований до збірної команди країни для виступу на Олімпійських іграх у
Римі де посів 5 місце[14, с.240].
Висновки. Проведене нами дослідження доводить, що 50-ті роки ХХ
сторіччя були надзвичайно важливими в спортивному житті Вінниччини у плані
розбудови фізкультурно-спортивної інфраструктури, збільшення кількості та
зміцнення сільських фізкультурно-спортивних колективів, росту спортивної
майстерності сільських спортсменів.
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АНОТАЦІЇ
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РУХУ НА
ВІННИЧЧИНІ В 50 –ИХ РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Михайло Лозовик, Іван Романюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
В статі коротко в хронологічній послідовності описані події пов’язані з розвитком
сільського фізкультурно-спортивного руху на Вінниччині в період з 1950 по 1960 роки.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ВИННИЧИНЕ В 50-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Михаил Лозовик, Иван Романюк
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
В публикации коротко в хронологической последовательности события связанные с
развитием сельского физкультурно-спортивного движения на Винничене в период с 1950 по
1960 год
Ключевые слова: село, спорт, физкультура, Винничина, коллектив, победа.
DEVELOPMENT OF VILLAGE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS MOVEMENT
ON VINNYCHYNA (1950-1960)
Michael Lozowick, Ivan Romaniuk
Vinnitsya state pedagogical university of the name Mikhajlo Kozybynskogo
The aticle gives a short chronocicalo des cnption of the events, which are Development of
physical culture and sports movement on Vinnichena in the period of time from1950-1960.
Key words: village, sports, physical culture, victori, collective, Vinnichena.

ВИБІР ПРОФЕСІЇ, ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
Ірина Мінжорина
Криворізький педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Постановка проблеми. З входженням України у Європейське освітнє
співтовариство не перестає бути актуальною проблема покращення професійної
підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту. Одне з визначальних
місць у системі фізичного виховання учнів займає підготовка вчителя
початкових класів, завдання якого полягає у формуванні світогляду, розвитку
інтелектуальних та фізичних здібностей, зміцнення здоров’я своїх вихованців [1,
с. 249]. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурнооздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів набула в
останній час особливої актуальності у зв'язку з різким погіршенням здоров'я та
працездатності школярів. Відбір професійних кадрів пов'язаний з соціальними
умовами життя суспільства, які постійно змінюються і ускладнюються, що
разом
висуває підвищенні вимоги до формування
нової генерації
висококваліфікованих фахівців [2, с.17].
Готовність майбутнього вчителя молодших класів до викладання фізичної
культури у початковій школі розглядається як система, яка інтегрує у собі
мотиваційний, змістовий та діяльнісний компоненти. Тільки в тісному
взаємозв’язку та взаємообумовленості між собою це зможе забезпечити
підготовку високопрофесійного фахівця [4,5]. Фахівець – це людина із
широкими загальними й спеціальними знаннями, здатна швидко реагувати на
зміні в техніці й науці, які відповідають вимогам нових технологій, а отже
неминуче будуть упроваджуватися; йому потрібні базові знання , проблемне,
аналітичне мислення, соціально-психологічна компетентність та інтелектуальна
культура.
Аналіз останніх досліджень і публікацій . На основі теоретичного
аналізу літератури ( Л.В. Богданова, І. А. Зязюн, М. Л. Кулікова, Н. В. Луткова, І.
І. Олейнікова, А. Г. Портнова, О. Л. Холодцева та ін.) під професійною
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підготовкою майбутніх фахівців з фізичного виховання ми розуміємо процес
підготовки компетентного фахівця відповідного рівня, готового до постійного
професійного росту. Аналіз наукових джерел, дослідження вчених стверджують,
що практичний досвід у самостійній творчій праці до молодого вчителя
приходить через 4-5 років після закінчення ВНЗ. Таким чином, якщо вчитель
постійно вдосконалюється, займається самоосвітою, прагне до професійного
зростання – тоді можливо говорити про майстерність. Тільки бажання
самовдосконалення дає результативність праці.
У науковій літературі відзначається, що у людини, яка обрала свою
професію і виконує її з бажанням, продуктивність праці дорівнює 100%, у того,
хто працює без бажання – 65%, людина, яка неправильно визначила свою
професію – 50%. У фахівця, що працює без бажання і неправильно обрав
професію – нижче за 30% [3]. Дослідження підтверджують наскільки коштовно
обходяться державі незадоволені своєю роботою працівники і чи потрібно
звертати увагу на випадковий вибір професії, невідповідність бажання і вибору.
Мета статті: проаналізувати відношення студентів до вибору майбутньої
професії; довести, що правильний вибір є запорукою становлення
високопрофесійного фахівця.
Методи дослідження: анкетування, аналіз і синтез, метод опитування,
педагогічне спостереження.
Результати досліджень та їх обговорення. Завдання системи освіти в
сфері трудової і професійної підготовки учнівської молоді сформульовано у
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті. Система освіти
має забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців, здатних до творчої праці,
професійного розвитку, мобільності в засвоєнні та впровадженні новітніх
технологій.
Кожен абітурієнт при виборі місця навчання та професії керується рядом
факторів, які ми намагалися дослідити. В дослідженні, яке було проведено у
січні 2014 року прийняли участь студенти психолого-педагогічного факультету I
та IV курсів ДВНЗ «КНУ» КПІ, що навчаються на спеціальності «Початкове
навчання та фізична культура».
На запитання «Що вплинуло на ваш вибір спеціальності?» студенти обох
курсів відповіли майже однаково. Як виявилося, пріоритетним практично для
половини студентства, став власний вибір. Другим визначальним фактором є
любов до спорту і третій щабель розподілився наступним чином: для студентів
2013 року вступу в університет – за настановою батьків(10%) і випадково(10%),
а для студентів 2010 року вступу – навчання на бюджеті (рис.1).
Можемо зробити висновок, що фактори, які впливають на вибір
спеціальності студентів суттєво не змінилися, це підтверджує відсоткове
співвідношення.
Поняття "підготовленість майбутнього вчителя фізичної культури до
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних
закладів" розглядається науковцями як результат професійної підготовки
студента вищого навчального закладу, що виражений у здатності до
формування особистої фізичної культури учнів і здійснення ролі координатора
здоров'язберігаючої освіти в загальноосвітньому навчальному закладі, та
забезпечується сформованістю мотивації, знань, умінь, комунікативних навичок
та особистісних якостей майбутніх учителів фізичної культури [2, с.19].
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Рис.1. Фактори, що впливають на вибір спеціальності студентів.
Нам стало цікаво наскільки підготовленими прийшли до ВНЗ студенти.
Тому запропонували відповісти на питання «Чи займалися ви у спортивних
секціях до вступу в КПІ ?». Як виявилось, більшість опитаних респондентів має
спеціальну фізичну підготовку. Серед вказаних секцій були такі: легка атлетика
- (20%), футбол - (5%), вільна боротьба - (5%), плавання - (5%), теніс - (5%),
волейбол - (10%), гандбол - (5%), рукопашний бій -(5%). Це свідчить про
наявність фізичної підготовки студентів, свідомість у виборі спеціальності,
зацікавленість у подальшому навчанні. Серед опитаних були і такі, які взагалі
раніше ніколи не займались спортом - (20%). Маємо припущення, що
закінчивши навчання наші випускники визначаться зі своїми спортивними
вподобаннями, а також продовжать займатися обраним видом спорту.
У виборі майбутньої професії студенти визначалися серед двох можливих
напрямків: початкове навчання або фізичне виховання молодших школярів. На
питання «Якій спрямованості навчання ви надаєте перевагу?»
першокурсники зробили акцент на початковому навчанні -55%, а
фізичному вихованню надали 45%, студенти 4 курсу також віддали перевагу
початковому навчанню-58%, а схильність до фізичного виховання виявили
42% (рис.2).
Як бачимо у відповідях двох груп, які порівнюються, суттєвої різниці у
виборі професії не існує. На даний момент студенти віддають перевагу роботі
вчителя початкових класів.
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Рис.2. Пріоритетність вибору майбутньої професії.
Висновки. Студенти, які обирають навчання за спеціальністю «Початкове
навчання та фізичне виховання» роблять свій вибір свідомо, в більшості
випадків це рішення є зваженим. Вчорашні учні, а сьогодні вже студенти,до
вступу у ВНЗ займалися у секціях і мають непогану фізичну підготовку.
Опитані респонденти
в подальшому планують педагогічну працю за
спеціальністю вчителя початкового навчання, хоча різниця у відсотковому
відношенні є невеликою. Вагомість професійної орієнтації людини важлива
починаючи зі шкільних років. На наш погляд вирішенням даної проблеми
повинні займатися першочергово родина і школа, а також суспільство.
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У статті зроблений порівняльний аналіз відношення студентів І та IV курсів до
майбутньої професії. Доведено, що правильний вибір є запорукою становлення
високопрофесійного фахівця з фізичного виховання. Виявлено прагнення студентів працювати
вчителями початкових класів.
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В статье был сделан сравнительный анализ отношения студентов І и IV курсов к
будущей профессии. Доказано, что правильный выбор является залогом становления личности
высокопрофессионального специалиста по физическому воспитанию. Определено стремление
студентов в работе учителем начальных классов.
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In the article the comparative analysis of relation of students is done 1 and IV of courses to the
future profession. It is well-proven that a correct choice is mortgage of becoming of high-professional
specialist on physical education. Aspiration of students to work as the teachers of initial classes is
educed.
Key words: are a conscious choice, professional becoming, specialist, perception,
effectiveness.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПАНКРАТІОНУ
Ігор Наконечний
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Постановка проблеми. Навчально-тренувальний процес з будь-якого виду
спорту займає важливе місце в загальному розвитку підлітка та здійснює
безпосереднє зміцнення організму протягом життя. Особливе місце займають
бойові мистецтва, які є особливою сферою діяльності людини, що відрізняються
своїм творчим характером.
Спортивна діяльність є засобом різнобічного розвитку, удосконаленням
фізичних, психічних якостей і здібностей людини, формування життєво
необхідних навичок і умінь. Участь і активність у спортивній діяльності
обумовлені необхідністю задовольняти певні потреби та досягати біологічних,
педагогічних, соціологічних і психологічні ефектів. При формуванні у
спортсменів
дисциплінованості,
організованості,
працелюбності,
доброзичливості, проявляється характер та сила волі.
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Необхідно зазначити, що найефективніше простежується поведінка під час
спортивних змагань бойових мистецтв. Вони самі по собі є найважливішим
видом навчально-виховної і спортивної роботи. Виховний ефект занять бойовим
мистецтвом, як видом спортивної діяльності, в багатьох випадках визначається
установкою, або мотивом. Стимулом може бути прагнення до
самовдосконалення, потреба порівнювати свої рухові здібності з іншими.
Зокрема бойові мистецтва зацікавлюють мужністю, гарними рухами,
спортивними титулами та здобутками.
Одним із завдань бойових мистецтв є оволодіння підлітками
встановленими нормами і правилами поведінки в процесі занять. Загальні
моральні принципи в сфері бойових мистецтв конкретизуються у виді
специфічних етичних норм: поводити себе достойно, чесно, поважати інших.
Також, заняття бойовим мистецтвом для всіх верств населення є подоланням
негативних якостей через пред’явлення та дотримання наступних вимог: вчасно
приходити і систематично відвідувати тренування, бути охайним у спеціальній
формі, дотримуватись етикету та режиму дня. Етикет у бойових мистецтвах
відіграє значну роль у формуванні особливих рис характеру, правил поведінки в
залі та у повсякденному житті, тощо.
Одним із популярних бойових мистецтв серед молоді в Україні є вид
спорту – панкратіон, який захоплює молодь своєю різносторонністю техніки
кулачного бою та боротьби. Навчально-тренувальний процес з панкратіону
складається з вивчення ударної техніки руками та ногами, кидків у стійці,
ударів, больових, задушливих прийомів в партері, з використанням захисного
спорядження та необхідних заходів безпеки. Заняття панкратіоном, як видом
бойового мистецтва надають значні можливості для виховання моральних,
естетичних, інтелектуальних почуттів і якостей особистості спортсмена, його
волі й емоцій.
Практик та фахівець бойових мистецтв А. Е. Тарас вказує, що
спортсменам досить складно контролювати і регулювати себе та свою
поведінку в умовах змагань 5 . При цьому можна визначити чинники, що
характеризують зниження результативності на змаганнях: 1) різний ступінь
тривожності, емоційного стану у підлітків; 2) постійна зміна метеорологічних
умов (вітер, освітлення й ін.); 3) різноманітні труднощі, створені суперниками,
суддями, тренером, глядачами; 4) невпевненість у своїх силах; 5) втома; 6)
негативні думки про виграш або поразку.
Заняття з панкратіону вимагає виражених регуляційних процесів рухових
дій та саморегуляції поведінки, оскільки спортсмен, який тренується, чи
активно приймає участь у змаганнях, користуючись самонаказами, настановами
та самовпливами має контролювати свої дії і емоції.
Проведена характеристика розвитку особистості у бойових мистецтвах,
зокрема у панкратіоні вказує на важливість психологічного супроводу у
навчально-тренувальному процесі, що свідчить про необхідність розвитку
психологічної підготовки спортсменів та саморегуляції поведінки у різних
ситуаціях.
Таким чином актуальність проблеми та недостатнє вивчення психологічної
підготовки у навчально-тренувальному процесі з панкратіону зумовили до
визначення основних аспектів програми психологічного супроводу в процесі
навчально-тренувальних занять з панкратіону.
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Заняття бойовими мистецтвами, участь у змаганнях розвивають фізичні і
психологічні функції, які є основою спортивної діяльності і мають велике
значення для розвитку й удосконалення особистості. Для досягнення
спортивних цілей обов’язкове усвідомлення мотиву є головним чинником
успіху.
Аналіз останніх досліджень та публікацій українських і зарубіжних
психологів, характеристика науково-методичної літератури з бойових мистецтв
та спортивних єдиноборств показали, що психологічна підготовка є запорукою
реалізації можливостей спортсменів різного віку.
Психологи з проблематики спорту Т. Т. Джамгаров 1 , А. Ц. Пуні 4
відзначають, що всі складності в бойових мистецтвах розвивають вольову
регуляцію у підлітків. У своїх наукових доробках науковці стверджують про
необхідність оволодівати складною технікою рухів, проявляти вольові зусилля,
долати втому, регулювати емоційний стан та зберігати працездатність з
допомогою психологічного супроводу.
Нам імпонують наукові погляди В. О. Татенко, що особистість є не лише
суб’єктом діяльності, спрямованої на інших, але й суб’єктом психічної
активності, який усвідомлює себе організатором власної психіки з її
індивідуально неповторними особливостями, свідомо ставить перед собою мету
і цілеспрямовано здійснює розвиток психічних якостей 6 .
Вчений В. М. Мельников дає характеристику психологічного супроводу в
спорті та єдиноборствах як комплексу методів, що спрямований на формування
у підлітків певного психічного стану в змагальному періоді. Досягати найбільш
ефективного і раціонального стану, здатного реалізувати потенційні можливості
спортсменів, допоможуть спеціальні вправи під час психологічного супроводу у
процесі навчально-тренувальних занять 2 .
Практики Н. А. Худадов 8 та В. П. Некрасов 3 стверджують, що за
допомогою психологічного супроводу під час тренувань можна керувати
процесами, що у звичайних умовах не піддаються контролю. У спортивній
діяльності найчастіше використовують наступні різновиди психічної
саморегуляції: психорегулююче тренування, аутогенне тренування, ідеомоторне
тренування.
Для зменшення психічної напруженості підлітків з невротичними
реакціями використовують педагогічні і психотерапевтичні бесіди.
Встановивши причину подразника, тренер з бойових мистецтв або спортивний
психолог пояснюють учням нейрофізіологічну суть невротичних реакцій, їх
умовно-рефлекторне походження і тимчасовий характер. З метою профілактики
виникнення реакцій протесту важливо проводити бесіди про культуру емоцій і
етику спортсменів. У деяких випадках, при сильно виражених невротичних
порушеннях, доцільним є прийняття гіпнотичних сеансів.
Отже, сучасними психологами психологічний супровід у навчальнотренувальному процесі розглядається як цілісна система, що постійно має
удосконалюватись.
Метою нашого дослідження є проаналізувати основні аспекти
психологічного супроводу в навчально-тренувальному процесі з панкратіону а
також підвищити рівень мотивації у спортсменів до участі у змаганнях.
Завдання і методи дослідження. 1. Проаналізувати існуючу систему
підготовки спортсменів з панкратіону. 2. Визначити важливість застосування
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психологічного
супроводу
в
навчально-тренувальному
процесі.
3.Запропонувати програму розвитку мотивації у спортсменів до участі у
змаганнях.
У процесі дослідження використовувались методи спостереження,
опитування, фізичне і психологічне тестування. Проводились бесіди,
аутотренінги, психотехнічні вправи, ситуаційні завдання, настанови, аналізи
психічної регуляції. Також, у процесі дослідження використовувались відео
матеріали, секундоміри, боксерські мішки, «маківари» – для ударів ногами,
«лапи» – для ударів руками. Учасниками дослідження виступили 60 спортсменів
14-16 років, чоловічої статі які займаються панкратіоном чотири місяці.
Дослідження проходило у спортивних залах Чернівецького обласного ФСТ
«Україна» та ФСТ «Динамо».
Результати дослідження та їх обговорення. У навчально-тренувальному
процесі з панкратіону є розвиток основних компонентів спортивних тренувань:
технічним, тактичним, фізичним, психологічним, інтегральним, а також, рівнем
фізичних якостей і формування саморегуляції поведінки. Розвиток особистості
та приріст результативності у бойових мистецтвах полягає у підвищенні рівня
мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного компоненту саморегуляції.
Базовій психологічній підготовці сприяє діагностика психіки спортсмена, що
обумовлює складання індивідуального плану з кожним підлітком і загальної
програми психологічного супроводу для всієї групи.
Після базового етапу психологічної підготовки, настає етап застосування
спеціальних вправ, тренінгів і засобів саморегуляції. Система засобів і методів
психологічного супроводу поділяється на чотири частини: психодіагностика,
психолого-педагогічні і психогігієнічні рекомендації, психологічна підготовка
та керування станом,
визначення саморегуляції поведінки спортсмена.
Результативність психологічного супроводу у навчально-тренувальному процесі
залежить від активного використання всіх складових, як єдиного цілого.
Нам імпонує запропонована система підготовки спортсменів А. Ц. Пуні,
яка включає психологічний супровід як самостійну складову 4 :
1. Збір необхідної інформації про наступні змагання і про суперників та їх
методики, умови тренувань;
2. Доповнення та уточнення необхідної інформації про тренованість,
можливості спортсмена чи команди та перспективи їх зміни до початку змагань.
3. Правильність визначення та формулювання мети участі у змаганнях.
4. Формування, актуалізація суспільно значущих мотивів виступу в
змаганнях.
5. Імовірнісне програмування змагальної діяльності з можливим
моделюванням умов майбутнього змагання.
6. Спеціальна підготовка до зустрічі зі змагальними перешкодами різного
ступеню важкості і вправляння у їх подоланні.
7. Передбачення засобів саморегуляції несприятливих внутрішніх станів,
що можуть виникнути.
8. Відбір і використання способів збереження нервово-психічної свіжості
до початку змагань, відновлення її в ході змагання.
У процесі дослідження були задіяні дві групи (експериментальна і
контрольна) підлітків по 30 хлопців, які знаходились на початковому етапі
підготовки з панкратіону.
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За рахунок проведеного психологічного супроводу, ми можемо
порівнювати процеси змін між початковими та контрольними результатами
груп спортсменів. Завдяки психологічним тренінговим заняттям, зокрема,
вправам «Дихальна регуляція», «Сила волі», «Король», «Регуляція емоцій»,
«Мої цілі», підвищився розвиток мотиваційно-енергетичної властивості
психічної стійкості. Також, відбулася стабільність технічного арсеналу і
тактичних дій з панкратіону. Та адекватної реакції на різні подразники завдяки
підвищенню саморегуляційних механізмів.
Результати дослідження психологічного супроводу у навчальнотренувальному процесі з панкратіону проілюстровані у гістограмі середніх
показників психологічної підготовки спортсменів з панкратіону до і після
експерименту, власне розробленої діагностики (опитувальника) психологічної
підготовки у бойових мистецтвах (рис.1).
Аналіз результатів експерименту дозволив виявити вплив психологічного
супроводу, спрямованого на підвищення рівня психологічної підготовки та
саморегуляції спортсменів.
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Рис. 1. Показники психологічної підготовки спортсменів з панкратіону до
та після проведення експерименту
Відстежуємо тенденцію загальної зміни показників у контрольній і
експериментальній групах. У контрольній групі, яка не зазнавала
цілеспрямованих впливів і спортсмени перебували у звичайних ситуаціях
навчально-тренувального процесу, також зафіксовані зміни в сторону
підвищення на 4,5%.
Під впливом психологічного супроводу у спортсменів експериментальних
груп значно підвищився рівень знань з психологічної підготовки, саморегуляції
поведінки в різних соціальних сферах, емоційної стійкості та мотиваційної
стабільності. Рівень психологічної підготовки у спортсменів експериментальної
групи підвищився від початкової діагностики на 18,9%. Такі прояви зумовлені
активізацією таких механізмів саморегуляції як самоаналіз, самореалізація та
самоконтроль.
Порівняльна характеристика даних початкової та контрольної діагностики
експериментальної та контрольної групи показує значне домінування у
експериментальної групі розвитку мотивації до занять спортом, мотивації до
успіху, емоційної стійкості та волової регуляції у спортсменів.
Після проведених тренувальних занять з психологічним супроводом
спортсмени навчились більш чітко визначати для себе ціль, методи й засоби
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підвищеної складності у навчально-тренувальному процесі з панкратіону. А
також, завдяки проведенню різноманітних ігор та вправ психолологічного
характеру, сформувалась командна цілісність, єдність та взаємоповага в
спортивній групі.
Висновки. Спрямованість психологічного супроводу, щодо покращення та
розвитку психологічної підготовки спортсменів передбачає комплексне
використання різноманітних форм роботи: міні-лекції, семінари, бесіди, рольові
ігри, інсценізацію та естафети з елементами бойового мистецтва, аутотренінги,
психотехнічні вправи, ситуаційні завдання та ін., Впровадження комплексної
програми психологічного супроводу на заняттях з панкратіону призводить до
підвищення всіх структурних компонентів навчально-тренувального процесу,
зокрема особливостей саморегуляції, мотивації досягнення успіху, регуляції
емоційних та вольових проявів, стабілізації і регуляції поведінки, зниження
агресивності.
Перспективи подальших досліджень передбачають у подальшому
вивчення психологічного супроводу в навчально-тренувальному процесі для
підвищення рівня психологічної підготовки спортсменів та розвитку
саморегуляції поведінки.
1.
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АНОТАЦІЇ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В НАВЧАЛЬНОТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПАНКРАТІОНУ
Ігор Наконечний
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
В статті проаналізовано та доведено важливість психологічного супроводу у навчальнотренувальному процесі з панкратіону. Упровадження комплексної програми психологічного
супроводу на заняттях з панкратіону показало підвищення всіх структурних компонентів
навчально-тренувального, зокрема рівня психологічної підготовки з панкратіону.
Ключові слова: аспекти, супровід, панкратіон, мотивація, програма.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ С ПАНКРАТИОНА
Игорь Наконечный
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича
В статье проанализирована и доказана важность психологического сопровождения в
учебно-тренировочному процессе из панкратиону. Внедрение комплексной программы
психологического сопровождения на занятиях по панкратиону показало повышение всех
структурных компонентов учебно-тренировочного, в частности уровня психологической
подготовки из панкратиону.
Ключевые слова: аспекты, сопровождение, панкратион, мотивация, программа.
BASIC ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL ACCOMPANIMENT IN TO
EDUCATIONAL-TRAINING PROCESS FROM PANKRATION
Igor Nakonechniy.
In the article importance of psychological accompaniment is analysed and well-proven in to
educational-training process from pankration. Introduction of the complex program of psychological
accompaniment on employments after pankration rotined the increase of structural all of the tools
educational-training, in particular level of psychological preparation from pankration.
Key word: aspects, accompaniment, pankration, motivation, program.

ПРАВОВЕ ПОЛЕ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ
Неоніла Нерода
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Сьогодні спорт – це не лише один із засобів
збереження і зміцнення здоров’я населення. Через реалізацію своїх соціальних
функцій спорт має величезний вплив на суспільство. В той самий час, спорт є
віддзеркаленням суспільства, в якому він існує та виступає як один із факторів
впливу на розвиток виробничого потенціалу держави.
Такі чинники, як історія розвитку країни, регіону і навіть міста та
менталітет населення мають суттєвий вплив на формування та розвиток
професійного спорту. Проте, відсутність відповідного державного правового
регулювання може негативно позначитись на функціонуванні професійного
спорту.
Суспільні відносини, що виникають між суб’єктами діяльності у сфері
фізичної культури і спорту перетворюються на спортивно-правові відносини
тоді, коли на них розповсюджується дія норм, які містяться в
найрізноманітніших правових актах спортивного законодавства [2].
В Україні спортивне право як самостійна комплексна галузь знаходиться
на стадії формування. До внутрішнього спортивного законодавства України
постійно вносяться зміни, зумовлені досвідом міжнародних спортивних
організацій, європейським спортивним законодавством; або ж навпаки –
національні федерації з видів спорту, запозичивши певний досвід європейських
країн, звертаються до органів влади із пропозиціями щодо ухвалення нових
нормативно-правових актів або зміни чинних [1].
На думку О.А. Костюченка (2012), в Україні постає необхідність розробки
положення про правовий статус спортсмена-професіонала, яке б дало
можливість чітко визначити умови, за яких спортсмен визнається
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професіоналом, порядок укладання контрактів зі спортсменами і тренерами,
умови їх фінансування і соціальної захищеності, гарантії захисту їх прав [5].
Результати аналізу науково-методичної літератури свідчать, що автори
приділяють значну увагу проблемі правового регулювання спортивної галузі і
зокрема професійного спорту: становлення та розвиток спортивного права як
окремої галузі (Д. Н.Бахрах, 1985; С. Г. Забара, 2008; О. В. Сердюков, 2008,
2010; М. А. Тіхонова, 2011); питання формування галузі спортивного права
України (О. Д. Сокуренко, 2009; Г. Ю. Бордюгова, 2009; О.А. Заярний, А.В.
Куц, 2011; Р. В. Чередник, 2011); основи правового регулювання олімпійського
спорту (В. Н. Платонов, 2010) правове регулювання суспільних відносин у сфері
професійного спорту в Україні (Г.М Гніздовська, 2010, 2011); шляхи розвитку
професійного спорту в Україні (на прикладі тенісу) (О.В. Борисова, 2012);
вивчення професійного спорту як об’єкта правового регулювання нормами
трудового законодавства (М.П.Козіна, 2012); особливості укладання контрактів
в спорті (М.О. Ткалич, 2010; Ю.С. Суха, 2011) тощо.
Проте питання щодо становлення законодавства, яке б регулювала
відносини у професійному спорті в Україні досі залишається відкритим. А це, в
свою чергу, ускладнює процес розвитку професійного спорту в Україні.
Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дослідження
виконується у межах теми 1.2. «Сучасний професійний спорт та шляхи його
розвитку в Україні» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2011-2015 рр.
Мета дослідження: визначення нормативно-правової бази розвитку
професійного спорту в Україні.
Об’єктом цього етапу дослідження, виступає законодавство України, а
предметом – нормативно-правова база професійного спорту України.
Були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та
узагальнення, аналіз документальних матеріалів, спеціальної літератури,
інформаційних джерел мережі Internet.
Результати досліджень та їх обговорення. Джерелами спортивного права
в Україні є Конституція України, закони України, підзаконні нормативноправові акти органів державної влади у сфері фізичної культури і спорту, ряд
підзаконних нормативно-правових актів, міжнародно-правових актів в галузі
спорту та фізичної культури, нормативно-правові договори [1, 2, 4].
Законом України "Про фізичну культуру і спорт" (від 24.12.1993 № 3808XII) визначено загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи
діяльності у сфері фізичної культури і спорту та врегульовано суспільні
відносини у створенні умов для їх розвитку. Серед визначених Законом
напрямів існування спорту в Україні виділено і професійний спорт, як
комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та
проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному
рівні з метою отримання прибутку.
Діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців,
яка полягає у підготовці та участі у спортивних змаганнях серед спортсменівпрофесіоналів і є основним джерелом їх прибутків, провадиться відповідно до
Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Кодексу законів про працю
України та інших нормативно-правових актів, а також статутних та
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регламентних документів відповідних суб'єктів сфери фізичної культури і
спорту та міжнародних спортивних організацій (ст. 38) [3].
Згідно ст.5 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" державне
управління фізичною культурою і спортом здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту за сприяння
відповідно інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У Положенні про Державний комітет України з фізичної культури і спорту
(1996) було зазначено, що одним з завдань, покладених на Держкомспорт
України, є державний нагляд та контроль у сфері фізичної культури і спорту,
розвиток аматорського та професійного спорту.
Завдання правонаступника Держкомспорту Державного комітету України з
питань фізичної культури і спорту (2002) були розширенні наступними
положеннями: сприяти розвитку підприємництва у сфері фізичної культури і
спорту, здійснювати відповідно до законодавства ліцензування фізкультурнооздоровчої і спортивної діяльності щодо організації та проведення спортивних
занять професіоналів та любителів спорту; надавати офіційну згоду
спортсменові, який не набув статусу спортсмена-професіонала і включений до
основного чи резервного складу збірних команд України, на укладення
контракту про діяльність у професіональному спорті [6].
Окрім вищезазначених завдань Міністерство України у справах сім'ї,
молоді та спорту утворене у 2006 р. мало ще і координувати заходи з розвитку
професійного спорту [5].
Виходячи з вищезазначеного, контроль за розвитком і функціонуванням
професійного спорту в Україні має здійснюватись органом державної влади, що
відповідає за розвиток фізичної культури і спорту.
На сьогоднішній день згідно Указу Президента України від 24 липня 2013
року № 390/2013 Міністерство молоді та спорту України є головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і
спорту. Проте, в Положенні даної організації визначення "професійний спорт" і
завдання пов’язані з ним не зустрічаються [10].
Отже, державною політикою України передбачається розвиток
професійного спорту, проте на управлінсько-операційному рівні відносини в
даній сфері остаточно не врегульовані.
Виходячи з того, що професійний спорт є різновидом підприємницької
діяльності, є очевидним, що він має підпорядковуватись і нормам комерційної
діяльності. Згідно з Указом Президента України від 28 вересня 2004 року №
1148/2004 "Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту"
держава сприяє і створює умови для подальшого розвитку професійного спорту
на комерційних засадах [8].
У Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) визначено
напрями економічної діяльності у сфері спорту, зокрема, організація та
проведення спортивних заходів для аматорів та професіоналів; діяльність
професійних і напівпрофесійних спортивних клубів; діяльність спортивних ліг і
регулюючих органів; діяльність зі сприяння підготовки і проведення
спортивних заходів.
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Спортсмен набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту укладення
контракту з відповідними суб'єктами сфери фізичної культури і спорту про
участь у змаганнях серед спортсменів-професіоналів [3].
У Національному класифікаторі України "Класифікатор професій",
створеному на основі Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO 88:
International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), в розділі
"Фахівці" є професія "Спортсмен-професіонал з виду спорту ". В "Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Випуск 85 "Спортивна
діяльність") визначені основні вимоги щодо "Спортсмена-професіонала з виду
спорту": "Перебуває в офіційних трудових відносинах з організаційними
структурами професійного спорту, оформлених у вигляді трудового контракту
(угоди, договору) з урахуванням чинного законодавства України, статутів,
положень відповідних українських та міжнародних спортивних організацій,
правил міжнародних та національних федерацій, чітко дотримується укладених
умов контракту (угоди, договору та інших договірно-правових документів, у
тому числі і тих, що стосуються реклами). Виконує чинне законодавство щодо
сплати податків".
Укладення трудової угоди (контракту) між спортсменом з професійними
спортивними клубами, федераціями (союзами, асоціаціями) з різних видів
спорту, спортивними лігами тощо регулюється трудовим законодавством
України ("Кодекс Законів України про працю", № 332-VIII від 10.12.71 р.),
"Цивільний кодекс України" ( № 435-IV від 16.01.2003 р.) "Про страхування» (
від 07 березня 1996 р.), "Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" (від 23 вересня 1999 р.).
До міжнародних правових актів в галузі спорту можна віднести угоди про
співробітництво в галузі фізичної культури і спорту, підписані Україною з
іншими країнами світу, Європейська конвенція про насильство та неналежну
поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних
матчів ETS N 120 (Страсбург, 19.08.85), ратифікована Україною 15.11.2001р.;
Конвенція проти допінгу ETS N 135 (Страсбург, 19.08.85), ратифікована
Україною 15.03.2001р., тощо.
Перспективні плани щодо розвитку професійного спорту в Україні,
зокрема хокею, підтверджуються рішенням Кабінету Міністрів України від 3
жовтня 2007 р. № 1194 щодо затверджено Державної цільової соціальної
програми "Хокей України" в рамках якої заплановано і розвиток напрямку
професійного хокею в Україні. Створення системи проведення чемпіонату
України з хокею серед професійних команд у двох національних лігах і
активізацію економічної діяльності суб'єктів вітчизняного хокею [6].
Отже, відносини в сфері професійного спорту можна визначити як
врегульовані нормами міжнародного і національного законодавства в галузі
фізичної культури і спорту, а також цивільного і трудового права.
Аналіз законодавчої бази України в галузі спорту показав, що в Україні
створюються умови для активного розвитку фізичної культури і спорту, проте
реалізація державної політики з розвитку професійного спорту є обмеженою.
Висновки:
1.
Об'єктивними чинниками розвитку професійного спорту в Україні є
відсутність відповідного правового регулювання, досвіду побудови ефективної
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системи управління і раціональної методології розвитку професійного спорту,
економічні особливості.
2.
Розвиток професійного спорту в Україні відбувається на основі
загальноприйнятих та галузевих нормативно-правових актів. Діяльність в
професійному спорті пов’язана
цивільним, трудовим, фінансовим,
міжнародним, арбітражним правом.
3.
Державною політикою України передбачається розвиток
професійного спорту, проте відносини в цій сфері на управлінськоопераційному рівні остаточно не врегульовані.
Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні
напрямів розвитку професійного спорту в Україні з урахуванням досвіду
Європейських країн.
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АНОТАЦІЇ
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ
Неоніла Нерода
Львівський державний університет фізичної культури
Стаття містить аналіз правового поля професійного спорту України. Розглянуто основні
нормативні положення правових актів України стосовно професійного спорту та визначені
основні правові проблеми функціонування даної галузі на сучасному етапі розвитку.
Ключові слова: професійний спорт в Україні, правове регулювання, нормативноправова база професійного спорту України.
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В УКРАИНЕ
Неонила Нерода
Львовский государственный университет физической культуры
Статья содержит анализ правового поля профессионального спорта в Украине.
Рассмотрено основные нормативные положения правовых актов Украины относительно
профессионального спорта и определены основные правовые проблемы функционирования
данной отрасли на современном этапе развития.
Ключевые слова: профессиональный спорт в Украине, правовое регулирование,
нормативно-правовая база профессионального спорта в Украине.
LEGAL FRAMEWORK OF PROFESSIONAL SPORTS IN UKRAINE
Neonila Neroda
Lviv State University of Physical Culture
The article analyzes the legal framework of professional sports in Ukraine. Considered the b
asic regulations and legal acts of Ukraine concerning professional sports and the basic legal problems
in the functioning of the industry at the present stage of development.
Key words: professional sport in Ukraine, legal regulation, regulatory and legal framework of
professional sport in Ukraine.

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВАТЕРПОЛІСТІВ
Вадим Пєтєлкакі, Володимир Петелкакі
Одеський національний політехнічний університет
Постановка проблеми. У сучасному спорті важко досягти успіху лише
завдяки тренуванням, підвищення обсягу та інтенсивності тренувальних
навантажень. Регулярна участь у змаганнях стає обов'язковою передумовою для
набуття спортсменом потрібних у змаганнях якостей, волі до перемоги,
підвищення надійності ігрових навичок і тактичної майстерності. Змагання
мають певну специфіку, тож і виховувати відповідні якості та навички можна
лише завдяки спеціальним тренуванням і змаганням.
Аналіз змагальної практики ватерпольних команд показує, що у складних
умовах спортивної боротьби з винятково високою конкуренцією нерідко
вирішальну роль відіграє рівень психологічної підготовленості, а саме: розвиток
у ватерполістів спортивно значущих психічних якостей.
Психологічна підготовка до конкретних змагань не повинна носити
стихійний характер, її потрібно планувати заздалегідь.
Мета нашої роботи полягає у висвітленні основних підходів і методичних
прийомів психологічної підготовки ватерполістів. Робота проводилася в рамках
підготовки збірної команди ватерполістів ОНПУ до змагань різного рівня.
Метод нашого дослідження – аналіз і узагальнення літературних джерел із
обраної тематики.
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Результати дослідження. Досвід провідних фахівців з водного поло, а
також наш особистий досвід показує, що основними психічними якостями,
необхідними ватерполістам, є: емоційна стійкість, витримка, самовладання,
здатність долати змагальні труднощі, стійкість, сміливість, рішучість,
ініціативність, колективізм.
Досягнення стабільних спортивних успіхів неможливе без сильної волі,
цілеспрямованості, рішучості та впевненості у своїх діях, а також витримки та
дисциплінованості. Здатність повністю підкоряти себе загальним інтересам,
віддати усі сили командній роботі – закон ігрової діяльності та поведінки
кожного ватерполіста. Досконала психологічна підготовка, віра у свої сили та
емоційне піднесення сприяють виступу команди на високому спортивному
рівні, допомагають легше справлятися з усіма труднощами тренувального
процесу, сприяють підвищенню опору організму щодо стомлення при
використанні великих та інтенсивних навантажень.
Особливого значення морально-вольова підготовка набуває перед
змаганнями та у процесі гри. Вміння долати негативний вплив на психіку
невдалих виступів, здібність об'єктивно виявляти та оцінювати їх причини
допоможуть усунути пригніченість, невпевненість у своїх силах та острах перед
майбутніми виступами.
Міцний контакт тренера з колективом, що базується на реальних засадах
труднощів, які виникають у процесі тренувань, дозволяє нормалізувати настрій
ватерполістів і цілеспрямовано впливати на їх психіку.
Морально-вольова підготовка невіддільна від інших видів підготовки
ватерполістів і не тільки органічно поєднується з ними, а й підкоряє їх собі,
надихає увесь процес підготовки.
Для вирішення цих задач пропонуються такі підходи, вправи і методичні
прийоми, успішно апробовані у тренерській роботі на кафедрі фізичного
виховання та спорту ОНПУ.
Емоційна стійкість, витримка, самовладання виховуються за допомогою
вправ, що сприяють набуттю досвіду вольової поведінки в умовах емоційної
напруженості (естафети, подолання смуг перешкод, падіння, перевороти з різних
положень, виконання складних рухових завдань на висоті, стрибки у воду з
вишки, лазіння зі страховкою по крутих стінках).
Ініціативність формується головним чином за рахунок накопичення
досвіду ініціативного поводження. З цією метою дієвими є такі прийоми та
засоби:
1) виконання тактико-технічних прийомів на заняттях водним поло за
особистою ініціативою;
2) самостійне проведення тренувального заняття з групою;
3) змагання у процесі тренування з іншими ватерполістами на оптимальне
вирішення технічних і тактичних задач;
4) самостійний вибір тактичного плану свого виступу на змаганнях;
5) участь в іграх у ролі розігрючого, тощо.
Сміливістю і рішучістю ватерполіста забезпечують вправи на суші й у
воді, що містять елементи ризику та вимагають подолання відчуття остраху і
коливання (наприклад, елементи єдиноборства на суші й у воді, під водою).
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Стійкість виховується за допомогою вправ, що містять елементи
подолання значних зовнішніх і внутрішніх труднощів (наприклад, тривала гра
без відпочинку та ін.).
Колективізм найкраще забезпечують регулярні тренування у команді,
виконання групових вправ, тактичних завдань, участь у різних командних
змаганнях.
У процесі індивідуальної психологічної підготовки ватерполістів дуже
важливо вчасно виявити недостатній рівень розвитку їх психологічних якостей,
що заважає досягти необхідної спортивної майстерності, підібрати ефективні
прийоми і засоби, які забезпечують необхідний рівень їх психологічної
готовності для досягнення високих спортивних результатів [5].
Важливою складовою психологічної підготовки ватерполістів, на наш
погляд, є безпосередня психологічна підготовка до змагань.
Основна задача спеціальної психологічної підготовки спортсмена до
конкретного змагання – створення стану психічної готовності до змагання.
Елементами такої готовності є: тверда впевненість у своїх силах, прагнення
завзято і до кінця боротися за перемогу, оптимальний рівень емоційного
збудження, висока стійкість до перешкод, здатність вільно керувати своїми
діями, почуттями, поведінкою.
Конкретними задачами психологічної підготовки до змагань (яка зазвичай
починається за 2-3 тижні до початку змагань) є:
1.
Усвідомлення особливостей, задач і умов майбутніх змагань і
підготовка до ефективних дій у цих умовах.
2.
Усвідомлення сильних і слабких сторін суперників і підготовка до
дій відповідно до них.
3.
Формування твердої впевненості у своїх силах.
4.
Пробудження активного прагнення до перемоги в майбутніх
змаганнях, готовності до максимальних нервово-фізичних напружень,
необхідних для досягнення змагальної мети.
5.
Оптимізація емоційного збудження: подолання негативних емоцій,
викликаних майбутнім змаганням, створення і підтримка бадьорого емоційного
стану.
Практичне вирішення цих задач забезпечує така система заходів, що
організована і реалізована спортсменом за допомогою або під контролем
тренера:
1)
збір і аналіз інформації про особливості й умови змагань і про
супротивників з наступним уявним моделюванням умов змагань та можливих
екстремальних ситуацій, що можуть виникнути;
2)
уточнення даних про власну підготовленість, стан і можливості,
головним чином за допомогою методів психодіагностики;
3)
визначення значущості для себе змагань, формулювання мети
участі в них, активне самонавіяння і самопереконання про реальність
досягнення поставленої мети;
4)
ідеомоторна підготовка до майбутніх змагань: вірогіднісне
програмування своєї діяльності, у тому числі стикаючись із несподіваними
перешкодами, «програвання» способів налаштування перед виконанням
змагальних вправ;
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5)
запобігання будь-якого впливу, здатного надмірно підвищити
психічну напруженість перед змаганнями за допомогою сеансів аутотренінгу,
самонавіяння, самопереконання, відволікань тощо; визначення і репетирування
найбільш прийнятних за умови змагань способів регулювання несприятливих
внутрішніх станів і збереження нервово-психічної свіжості;
6)
активна організаційна і психологічна протидія різноманітним
перешкодам до і під час змагань;
7)
перевірка і доведення до досконалості здатності довільно керувати
своїми діями, почуттями, поведінкою.
Крім того, доцільно використовувати також такі способи психологічної
підготовки до змагань:
а) контрольні внутрішньогрупові змагання з дотриманням усіх традиційних
для водного поло ритуалів і правил ведення спортивної боротьби, для яких
характерні такі елементи психофізіологічної і психофізичної напруженості:
спортивна конкуренція, прагнення кожного учасника до перемоги, намагання
показати високі спортивні результати;
б) товариські міжгрупові змагання із запрошенням спортсменів з інших
спортивних колективів у присутності болільників обох сторін;
в) психофізичні вправи – вирішення конкретних тактичних задач в умовах
спеціально організованих перешкод (у вигляді великого фізичного
навантаження, шумових ефектів тощо);
г) психотехнічні вправи, в основі яких лежить виконання певних
психологічних задач в умовах максимальної точності технічних дій змагального
плану (наприклад, виконати максимально швидко 10 кидків м'яча по воротах
команди, що захищається, з підпливанням з оцінкою техніки і сили кидків);
д) вирішення інтелектуальних задач (без фізичного навантаження і
технічних дій), що включають усне описання екстремальної змагальної ситуації
і найшвидше знаходження виходу з цієї ситуації з наступним обговоренням
прийнятого рішення (наскільки ефективні, раціональні, оптимальні
передбачувані дії);
е) комп'ютерні ігри у водне поло тощо.
Висновок. Практика нашої роботи показала, що побудова і впровадження
психологічної підготовки ватерполістів на основі представленої моделі дозволяє
домогтися гарних спортивних результатів.
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АНОТАЦІЇ

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВАТЕРПОЛІСТІВ
Вадим Пєтєлкакі, Володимир Петелкакі
Одеський національний політехнічний університет
У статті зазначається важливість і необхідність психологічної підготовки ватерполістів
до успішних виступів у змаганнях різного рівня. Наводиться перелік фізичних і психічних
якостей та навичок, необхідних ватерполісту, засоби психологічної підготовки. Особлива увага
приділяється висвітленню основних підходів, вправ і методичних прийомів психологічної
підготовки ватерполістів високого рівня.
Ключові слова: водне поло, ватерполіст, психологічна підготовленість, фізичні і психічні
якості, морально-вольова підготовка.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВАТЕРПОЛИСТЫ
Вадим Петелкаки, Владимир Петелкаки
Одесский национальный политехнический университет
В статье отмечается важность и необходимость психологической подготовки
ватерполистов к успешным выступлениям в соревнованиях различного уровня. Приводится
перечень физических и психических качеств и навыков, необходимых ватерполисту, средства
психологической подготовки. Особое внимание уделяется освещению основных подходов,
упражнений и методических приемов психологической подготовки ватерполистов высокого
уровня.
Ключевые слова: водное поло, ватерполист, психологическая подготовленность,
физические и психические качества, морально-волевая подготовка.
PSYCHOLOGICAL PREPARATION VATERPOLISTIV
Vadim Pyetyelkaki Vladimir Petelkaki
Odessa National Polytechnic University
In article importance and necessity of psychological preparation of water polo players to
successful performances in competitions of a various level is marked. The list of physical and mental
qualities and the skills necessary for the water polo player, means of psychological preparation is
resulted. The special attention is given illumination of the basic approaches, exercises and methodical
receptions of psychological preparation of water polo players of a high level.
Key words: Water polo, the water polo player, psychological readiness, physical and mental
qualities, morally-strong-willed preparation.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
Володимир Пристинський, Тетяна Пристинська, Яна Хандога
Донбаський державний педагогічний університет
Маріупольський державний університет
Постановка проблеми. Формування сучасного валеологічного світогляду
та здорового способу життя полягає в спрямованості дій суспільства на
створення умов, які забезпечували б усвідомлення людиною необхідності
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збереження, зміцнення, споживання, відновлення і передачі здоров’я як духовноціннісного феномену.
Феномен здоров’я є однією з нагальних проблем сучасності, вирішення
якої обумовлює не тільки перспективи майбутнього розвитку людства, а й сам
факт його подальшого існування як біологічного виду. У зв’язку з цим гостро
постає практичне завдання щодо формування здорового способу життя людини,
як глобальної соціальної умови збереження української нації, її духовного
оновлення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українське суспільство
перебуває в стані суттєвої модернізації. На думку В. Григоренка, В. Горащука, С.
Омельченко, В. Пристинського, Г. Шевченко інноваційні процеси в освіти
повинні стати ефективним науковим і суспільно-соціальним підґрунтям для
подолання кризових явищ сучасного суспільства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Аналіз й узагальнення даних літературних джерел, соціально-педагогічного
досвіду з даної проблеми свідчать, що педагогічне моделювання слід вважати
ефективним гносеологічним методом пізнання й інноваційного розвитку
здоров’язбережувального
освітнього
середовища
університету,
якому
притаманні системні ознаки і властивості (планування, організація,
моделювання, стимулювання та інші).
Реальний стан соціокультурної ситуації в Україні щодо формування
духовних цінностей фізичної культури особистості свідчить, що науковий
пошук розв’язання цієї актуальної проблеми доцільно здійснювати на основі
розробки моделей інноваційних технологій, як гносеологічних замісників
педагогічних систем викритого типу. У зв’язку з цим В. Григоренко, В.
Пристинський, Т. Пристинська [2, 4, 5] вважають, що є реальні підстави і
можливості дослідження данної проблеми, існує нагальна потреба практики
професійної підготовки в організації навчально-виховного процесу на засадах
впровадження технологій формування індивідуальної Я-концепції здоров’я
студентів.
Робота виконана за програмою та календарним планом діяльності Науководослідної лабораторії духовного і фізичного виховання учнівської молоді та
студентів ДВНЗ ”Донбаський державний педагогічний університет” (завідувач
лабораторії – к.п.н., доцент Пристинський В.М.; керівник наукового напряму –
д.п.н., професор Григоренко В.Г.; науковий консультант – д.п.н., ректор
університету Омельченко С.О.).
Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних положень розробки
освітніх технологій формування індивідуальної Я-концепції здоров’я студентів.
Результати досліджень та їх обговорення. Погіршення стану здоров’я
сучасної молоді актуалізує необхідність наповнення навчально-виховного
процесу вищого навчального закладу здоров’язбережувальними технологіями,
які сприяли б формуванню в студентів потреби ведення здорового способу
життя як духовно-ціннісної орієнтації особистості.
Стан здоров’я студентів певною мірою визначається й рівнем їх
валеологічної освіченості. Чим вище освітній рівень соціального середовища,
тим кращі узагальнені показники здоров’я; чим вище рівень валеологічної і
загальної освіченості, більш ґрунтовні природознавчі, філософські, гуманітарні
знання, тим більше можливостей для створення в суспільстві системного
уявлення про проблему здоров’я. Сучасний рівень освіти ми розуміємо не тільки
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як засвоєння інформації, набуття професійних знань, умінь і навичок, а й як
виховання українського студентства в дусі незаперечного пріоритету цінностей
особистісного і суспільного здоров’я.
Відтак, одним з пріоритетних завдань вищої освіти повинно стати навчання
людини відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як
найвищих соціальних й особистісних цінностей; формування активного
відношення молоді до духовного, психічного, соціального і фізичного здоров’я.
Проблема формування цінностей здоров’я, навичок здорового способу
життя є парадигмою сучасних інноваційних технологій. Особливої актуальності
вона набуває в контексті забезпеченості навчально-виховного процесу
здоров’язбережувальними технологіями, як важливого чинника формування
інтелектуальних і фахових здібностей, мотивів і потреб до творчої діяльності,
соціальної самореалізації.
Гносеологічні
принципи
розробки
інтерактивних
технологій
(інноваційність, створення емоційно збагачених педагогічних ситуацій,
особистісно-розвивальне спілкування, системний аналіз вчинків і досвіду,
духовна домінантність) відображають цільову причинність, педагогічні
механізми структурування та практичного впровадження їх в освітньо-виховне,
фізкультурно-оздоровче і духовно-культурологічне середовище університету.
На основі викладених міркувань представляється можливим розробка
педагогічних технологій формування Я-концепції здоров’я студентів.
Ціль розробки технології та організаційно-методичні умови гарантованого
досягнення запланованого результату визначають її атрибути, як педагогічної
системи відкритого типу, що забезпечує студентам можливість проявляти
(розвинути) ціннісні орієнтації і духовно-моральні якості, а саме: свідоме
прагнення до конструктивної діяльності, самопізнання і самоствердження
(розвиток і збереження здоров’я); самостійність і відповідальність у визначенні
життєво-смислових цілей, прийняття рішень щодо розвитку індивідуальної Яконцепції здоров’я; допитливість, дослідницька активність, рефлексія щодо
психосоматичних, психомоторних, фахових можливостей; винахідливість,
самоактуалізація, самореалізація, нестандартне конвергентне і дивергентне
мислення щодо культури здоров’я як світоглядної і соціально-професійної
цінності; креативність, ініціативність, наполегливість, схильність до свідомих
обмежень (аспекти здорового способу життя).
Тематична спрямованість виховної технології, яку ми назвали “ЗДОРОВЯ”, полягає у визначенні умов формування індивідуальної Я-концепції здоров’я
студентів.
Мета впливу технології полягає в усвідомленому поєднанні ціннісного
відношення до здоров’я, здорового способу життя, розвитку особистісних
духовно-моральних якостей, що визначаються життєво-смисловими цілями
студентів і соціокультурною ситуацією в університеті.
Реалізація алгоритму технології відбувалась у процесі виконання
студентами дидактичних вправ-завдань в програмі психолого-педагогічного
тренінгу з теми “Запрошення студентів у світ особистісного формування
індивідуальної Я-концепції здоров’я”.
Провідна ідея тренінгу полягала у формуванні мотивації студентів до
самопізнавальної діяльності в розвитку індивідуальної Я-концепції здоров’я на
рівні інтеріоризації мети і завдань впливу виховної технології “здоров-Я”.
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У процесі виконання вправ-завдань ми створювали позитивний
психоемоційний фон навчального середовища в академічній групі, котра
розподіляється на мікрогрупи. Кожна мікрогрупа отримувала самостійне
завдання з проблеми формування індивідуальної Я-концепції здоров’я.
Студентам пропонувались наступні теми для завдань: “Внутрішнє
поєднання ціннісного відношення до здоров’я з духовними якостями – образ-Я”,
“Соціокультурна ситуація в університеті – детермінанта образу-Я”,
“Індивідуальна Я-концепція здоров’я – когнітоген особистісної культури
здоров’я”, “Індивідуальна Я-концепція здоров’я – підґрунтя професійної
самореалізації”, “Духовно-виховний розвиток образу-Я”, “Фізична культура і
спорт
–
конструктогени
образу-Я”,
“Соціально-педагогічні
ознаки
індивідуальної Я-концепції здоров’я”.
Гарантований педагогічний результат впливу тренінгу досягався завдяки
реалізації діалогово-комунікативної суб’єкт-суб’єктної взаємодії студентів і
викладача, показниками якого є позитивний пізнавально-емоційний стан
студентів: вони знають що робити, навіщо робити, яка цінність досягнутих
результатів.
Конструктивний аналіз, обговорення, узагальнення висунутих ідей,
інтерактивні форми партнеродомінантності забезпечували можливість
сприйняття, засвоєння, передачі та практичного використання цінностей
здоров’я. Усвідомлення студентами доцільності виконання вправ-завдань
забезпечувало необхідність діяти у високому пізнавально-емоційному темпі
творчої самореалізації; критичне осмислення нових ідей, поглядів, переконань,
ціннісних орієнтацій, вчинків, досвіду; розвиток адекватної самооцінки
мотиваційно-потребнісної сфери; збереження у свідомості засвоєних ідей,
оригінальних засобів, досвіду з метою подальшого творчого розвитку і
професійного становлення.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напряму. Таким чином, формування індивідуальної Я-концепції здоров’я
студентів, створення здоров’язбережувального освітнього середовища
університету доцільно здійснювати на основі реалізації інтерактивних
технологій у формі організаційно-ділових ігор; тренінгів; інформаційнопроблемної,
репродуктивно-дослідницької,
проблемно-дослідницької,
самопізнавальної, самовиховної, самоосвітньої діяльності; оперативної
аргументації, дискусій, конкурсів.
Ефективність впливу технологій визначається пізнавальною активністю
здоров’язбережувального освітнього середовища університету, соціальнопедагогічними умовами, що забезпечили комплементарну конгруентність
педагогічних чинників духовно-ціннісного відношення студентів і викладачів до
здоров’я.
Перспективи подальших розвідок у даному напряму полягають у
розробці та впровадженні в навчально-виховне середовище університету
інтерактивних технологій формування у майбутніх фахівців громадянської
активності щодо створення соціокультурної ситуації духовно-ціннісного
відношення до здоров’я.
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АНОТАЦІЇ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЯКОНЦЕПЦІЇ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
Володимир Пристинський, Тетяна Пристинська, Яна Хандога
Донбаський державний педагогічний університет (Слов’янськ)
Маріупольський державний університет
У статті представлено соціально-педагогічні умови розробки здоров’язбережувальних
технологій, як інноваційних педагогічних систем відкритого типу. Доведено, що педагогічні
технології виконують алгоритмізуючу функцію інтерактивної діяльності студентів і педагога
щодо цільового формування культури здоров’я. Обґрунтована доцільність практичного
впровадження технологій формування індивідуальної Я-концепції здоров’я в професійну
підготовку студентів.
Ключові слова: технології, культура здоров’я, цінності, принципи, особистість,
студенти, Я-концепція здоров’я.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Владимир Пристинский, Татьяна Пристинская, Яна Хандога
Донбасский государственный педагогический университет
Мариупольский государственный университет
В
статье
представлены
социально-педагогические
условия
разработки
здоровьеразвивающих технологий, как инновационных педагогических систем открытого
типа. Доказано, что педагогические технологии выполняют алгоритмизирующую функцию
интерактивной деятельности студентов и педагога по целевому формированию культуры
здоровья. Обоснована целесообразность практического внедрения технологий формирования
индивидуальной Я-концепции здоровья в профессиональную подготовку студентов.
Ключевые слова: технологии, культура здоровья, ценности, принципы, личность,
студенты, Я-концепция здоровья.
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SOCIAL-PEDAGOGICAL BASICS OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’
INDIVIDUAL I-CONCEPT OF HEALTH
Vladimir Pristinsky, Tatiana Pristinsky, Yana Khandoga
Dobassky State Pedagogical University
Mariupol State University
The article substantiates the social-pedagogical approaches to the development of education
and educational technology as healthdeveloping innovative pedagogical systems. Presented are the
technological aspects of their practical use in the professional education of students of the university.
Key words: technology, culture health, values, principles, personality, students, I-concept.

ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА, ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФАКТОР ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО
ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ОЛІМПІЗМУ
Лідія Радченко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Соціально-політичні, ідеологічні, економічні
зміни, що відбуваються в усьому світі супроводжуються пошуком нових систем
освіти та виховання молоді. Саме тому, в останні роки світова спільнота
звернула увагу на важливість поширення ідей олімпізму – філософії життя, що
звеличує та об’єднує в збалансоване ціле тіло, волю та розум [1, 4].
Олімпійська освіта, як суспільне явище має давню історію та традиції, що
йдуть ще з давньогрецької агоністики. Отримавши другий подих у XIX – поч.
XX ст., ідеї олімпізму склали основу олімпійської освіти. Із середини 1980-х
років термін „олімпійська освіта” став використовуватися в багатьох країнах в
першу чергу завдяки проведенню сесій МОА, а також у результаті діяльності
НОА в своїх країнах [1, 2, 5].
На думку провідних спеціалістів [1-6], одним із чинників, що зумовив
необхідність виникнення олімпійської освіти та її розвиток у сучасному
суспільстві є вирішення протиріччя між високим рівнем розвитку спорту й
низьким рівнем засвоєння молоддю знань в області олімпійського руху.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні вивчення історії та
особливостей розвитку олімпійського руху, його ідеалів і принципів, місця в
системі явищ сучасного суспільного життя, організаційно-правових і
економічних основ олімпійського спорту, теорії й практики підготовки
спортсменів до Олімпійських ігор має велике виховне та освітнє значення [1, 2].
Провідну роль в цьому відіграє олімпійська освіта [5].
Методичну базу, що закладалася П’єром де Кубертеном у фундамент
сучасної системи олімпійської освіти, можна представити у вигляді трьох
послідовних етапів: джерела ідей олімпійської освіти, формування основ
олімпійської освіти, становлення та розвиток олімпійської освіти [2].
Концепція олімпійської освіти становить багаторівневий процес, що є
складовою частиною загальної освіти та спрямована на задоволення потреб
населення, з метою його залучення до олімпійських цінностей за допомогою
спорту і культури. Принципи та цінності олімпізму можуть бути зрозумілі й
прийняті як особлива життєва позиція, поведінка, педагогічний підхід, особливо
в спортивній і культурній діяльностях [2].
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на
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2011-2015 рр. за темою 1.1.«Історичні, організаційно-методичні й правові засади
реалізації олімпійської освіти України».
Мета дослідження – обґрунтування олімпійської освіти, як складової
педагогічної діяльності та фактору залучення молоді до гуманістичних
цінностей олімпізму.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, опитування, синтез та
узагальнення, методи математичної статистики.
Результати досліджень та їх обговорення. Олімпійська освіта має на меті
досягнення цілей олімпійського руху і являє собою динамічний процес,
спрямований на соціальний, інтелектуальний, культурний, етичний і фізичний
розвиток. Спорт лежить в основі цієї освіти, виховуючи молодь розумово та
фізично здоровою, працездатною, толерантною, формуючи з такої молоді
законослухняних громадян, які дотримуються правил „чесної гри” у своєму
повсякденному житті. Завдяки олімпійській освіті, індивідуум повинен
зрозуміти філософію життя, що він стає особистістю, яка робить позитивний
внесок у свою родину, суспільство, країну, світ.
На думку провідних вчених [1, 2, 5], моделювання й функціонування
олімпійської освіти як спортивно-педагогічної системи будується на певних
теоретико-педагогічних, нормативно-ціннісних, філософських установках і
концептах та включає підходи, методи навчання та виховання, психологопедагогічні знання й уміння.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури [1, 5, 6]
свідчить, що нині не існує єдиної думки щодо визначення терміну „олімпійська
освіта”. Проблема полягає у широкому розумінні цього поняття. Часто до нього
відносять практично будь-які форми педагогічної діяльності у сфері фізичної
культури і спорту: діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я
людини, формування фізичних якостей і фізичної культури; навчання
спортивним умінням; навчання педагогічної технології організації дитячого
спортивного колективу та ін. Як свідчать дослідження, олімпійська освіта як
особлива педагогічна діяльність, що має метою залучення дітей та молоді до
цінностей олімпізму, набуває розпливчатої форми, втрачає специфіку,
ототожнюється з іншими видами педагогічної роботи: валеологічним та
фізичним вихованням, спортивним тренуванням, вихованням у спорті і за
допомогою спорту та ін.
Своєрідну проблему становить і вузьке розуміння олімпійської освіти. Так,
деякі фахівці [4] її мету та завдання зводять лише до формування знань про
олімпійський рух і олімпізм. Підставою для цього є сам термін „олімпійська
освіта”, що часто використовують для визначення діяльності, пов’язаної з
процесом формування знань. Однак, головне завдання олімпійської освіти
полягає в тому, щоб учасники олімпійського руху не тільки знали і правильно
розуміли ідеали та цінності олімпізму, але й прагнули у своєму повсякденному
житті орієнтуватися на них, направляти свої зусилля на їх втілення в життя
[190]. Аналізуючи ситуацію щодо впровадження олімпійської освіти в світі
доречно вказати на те, що вирішення цих завдань – одна з найбільш актуальних
проблем педагогічної роботи, що проводиться нині в рамках олімпійського руху.
Таким чином, узагальнюючи думки провідних спеціалістів, слід зазначити,
що сьогодні під олімпійською освітою розуміється не тільки процес вивчення й
поширення знань про олімпізм, але й − комплексне явище, що реалізується в
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різних напрямках.
Як зазначають провідні фахівці [1, 2], метою олімпійської освіти є
формування в дітей та молоді знань, інтересів, умінь і навичок, що орієнтують їх
на високі досягнення в спорті та відповідну фізичну підготовку. Однак, разом з
тим, з’являється можливість правильно оцінити й повною мірою використати
гуманістичний потенціал спорту і фізичного виховання в інших сферах
життєдіяльності, у тому числі, і при вирішенні різних педагогічних завдань. Як
підкреслюють спеціалісти [1], олімпійська освіта здатна задовольнити постійні
пізнавальні запити підростаючого покоління, знизити негативні наслідки
незайнятості дітей та молоді у вільний час, стримати ріст злочинності,
бродяжництва, підсилити увагу до соціально знедолених дітей.
У рамках реалізації олімпійської освіти вирішується група взаємозалежних
завдань, що передбачають формування та розвиток у підростаючого покоління:
потреби в систематичних заняттях спортом з метою показати найвищі
спортивні результати;
потреби в активних заняттях спортом у рамках здорового способу життя,
для гармонійного, різнобічного розвитку, вдосконалення як фізичних, так і
духовних (інтелектуальних, моральних, естетичних) здібностей;
інтересу до Олімпійських ігор і олімпійського руху;
бажання брати участь в спортивних змаганнях і демонструвати в них
чесну, шляхетну поведінку (відповідно до принципів „чесної гри”);
прагнення бути учасником олімпійського руху, роз’яснювати й
пропагувати ідеї олімпізму, сприяти його розвитку;
уміння добиватися високих досягнень у спортивних змаганнях, і разом з
тим будувати свої заняття таким чином, щоб вони не завдавали шкоди здоров’ю,
не призводили до однобічного розвитку особистості.
Дослідження свідчать, що методологія впровадження олімпійської освіти
базується на трьох основних методах:
вивчення теоретичних основ, що містять матеріали історії та становлення
олімпійського руху;
використання різноманітних видів літератури та мистецтва;
організація і проведення рухової діяльності як основи олімпійської освіти.
Аналіз розвитку олімпійської освіти свідчить, що нині існують та
реалізуються різні методологічні підходи до цієї педагогічної діяльності.
Першим є системний підхід відповідно до якого олімпійська освіта являє собою
складну, динамічну систему, що входить до складу більш широкої системи. У
цьому випадку в якості останньої виступає освіта взагалі, що входить, у свою
чергу, до ще більшої системи – духовного середовища життєдіяльності
суспільства. Олімпійська освіта також являє собою результат і процес
діяльності, детермінований зсередини.
Наступний підхід – діяльнісний. Специфічною стороною змісту
олімпійської освіти є її спортивна складова. Принципи олімпізму як філософії,
що заснована на гуманізмі, не існують поза спортом як явищем соціальнокультурним. У той же час спорт, якщо він претендує на роль репрезентатора
принципів „чесної гри”, ідей і образів фізичного й духовного здоров’я,
невід’ємний від філософії олімпізму. У такому випадку олімпійська освіта
націлена на виховання та навчання знанням, засобам спортивної діяльності,
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спрямованим на розвиток фізичних якостей особистості, разом з інтелектуальнорозумовою, естетичною, соціально-орієнтованою діяльністю.
Особистісний підхід вимагає визнання неповторності, унікальності
особистості, її інтелекту, моральних якостей, актуалізації єдності психічної та
фізичної іпостасей. У зв’язку із цим, система олімпійської освіти спирається на
природний процес саморозвитку задатків і творчого потенціалу особистості,
створення для цього необхідних умов.
Ще одним методологічним підходом є культурологічний – олімпійська
освіта має ознаки інтегративності та апелює до різних сфер соціальногуманітарного знання (психології, філософії, тощо). Культурологічний підхід
дозволяє представити систему олімпійської освіти в її філософському вимірі як
систему цінностей, смислів. Комунікативна сторона зазначеного аспекту
відкриває можливість виявити зв’язки і спадкоємність між сучасною
парадигмою олімпізму, олімпійського спорту та античними принципами і
цінностями. Учена вказує на те, що культурологічна орієнтація олімпійської
освіти містить принципи формування цілісного світогляду індивіда, а
останнього розглядає як особистість – вільну, що прагне до реалізації себе у
спорті, і в інших сферах життя.
Аналіз ситуації щодо впровадження олімпійської освіти у світі, дозволяє
відзначити, що сьогодні вона набуває глобального характеру. В ряді країн
програми олімпійської освіти впроваджено в роботу навчальних закладів. Перша
програма була розроблена та прийнята у 1976 році в Канаді. Відомо про
багаторічний плідний досвід впровадження олімпійської освіти в Німеччині,
Росії, Великобританії, Австралії, США, Польщі, ПАР, Новій Зеландії, Болгарії,
Бразилії, Китаї, Словаччині, Греції. Саме ці країни найчастіше зазначаються
серед лідерів у численних оглядах, доповідях, статтях, дисертаційних роботах.
Останнім часом багато програм з олімпійської освіти розроблено МОА,
національними олімпійськими академіями, організаційними комітетами
Олімпійських ігор, деякими навчальними закладами, державними і
недержавними установами, музеями та ін.
У рамках олімпійської освіти молоді, що підростає сьогодні застосовується
досить широке коло різноманітних форм і методів роботи. Центральне місце
серед них займає робота з роз’яснення ідей олімпізму, олімпійського руху під
час навчального процесу в школах, ВНЗ та інших навчальних закладах, і, в
першу чергу, в рамках тих навчальних дисциплін, що безпосередньо пов’язані зі
сферою „Фізична культура і спорту” (на уроках фізичної культури, заняттях з
фізичного виховання). Все більш широке поширення отримують заняття, що
спеціально організовані з цією метою, зокрема „Олімпійські уроки”. Серед
основних форм занять у позанавчальний час можна виділити практичні заняття
в хореографічних, музичних, театральних та інших гуртках, секціях з різних
видів спорту; проведення міських, обласних, „малих” Олімпійських ігор, а також
різних теоретичних заходів. Слід зазначити і підготовку різних методичних
матеріалів, включаючи кіно- та відеофільми, з метою роз’яснення та пропаганди
ідей олімпізму.
Висновки.
1. Узагальнення думок провідних спеціалістів, дозволяє зазначити, що
олімпійська освіта як система являє собою цілісне явище, соціальний інститут,
до складу якого входять стійкі соціальні групи, форми діяльності людей,
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установи, норми, звичаї, традиції; знання, уміння, навики, звички діяти згідно
гуманістичних принципів і цінностей олімпізму. Створення системи
олімпійської освіти передбачає включення в роботу не тільки фахівців
профільної сфери, але й педагогічних працівників. Важливу роль у залучені
молоді до ідеалів і цінностей олімпізму можуть зіграти відомі спортсмени, діячі
науки й культури, відомі художники, письменники, артисти, працівники засобів
масової інформації та ін.
2. У рамках реалізації олімпійської освіти вирішується група
взаємозалежних завдань, що передбачають формування та розвиток у
підростаючого
покоління
потреби
у
здоровому
способі
життя,
самовдосконаленні, самореалізації, чесної та відкритої конкуренції, пізнанні та
повазі до культури та традицій інших країн, тощо.
3. Олімпійська освіта як педагогічна діяльність має яскраво виражену
гуманістичну спрямованість. Орієнтуючись на інтереси, мотиви та потреби, ця
система покликана забезпечити цілісний позитивний вплив фізкультурноспортивної діяльності в інтеграції з іншими видами творчої роботи на
особистість і людські відносини, що буде сприяти вирішенню широкого кола
педагогічних завдань стосовно різних соціальних груп населення.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть
присвячені обґрунтуванню форм та методів впровадження олімпійської освіти в
роботу з різними верствами населення.
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АНОТАЦІЇ

ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА, ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ФАКТОР ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ОЛІМПІЗМУ
Лідія Радченко
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Олімпійська освіта як педагогічна діяльність має яскраво виражену гуманістичну
спрямованість. Орієнтуючись на інтереси, мотиви та потреби, ця система покликана
забезпечити цілісний позитивний вплив фізкультурно-спортивної діяльності в інтеграції з
іншими видами творчої роботи; орієнтуючись на особистість і людські відносини сприяє
вирішенню широкого кола педагогічних завдань стосовно різних соціальних груп населення.
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Ключові слова. Олімпійська освіта, гуманістичні цінності педагогічна діяльність.
ОЛИМПИЙСКАЯ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К
ГУМАНИСТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ ОЛИМПИЗМА
Лидия Радченко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Олимпийское образование, как педагогическая деятельность имеет ярко выраженную
гуманистическую направленность. Ориентируясь на интересы, мотивы и потребности, эта
система призвана обеспечить целостное положительное воздействие физкультурно-спортивной
деятельности в интеграции с другими видами творческой работы; ориентируясь на личность и
человеческие отношения оказывает содействие решению широкого круга педагогических
задач относительно разных социальных групп населения.
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OLYMPIC EDUCATION AS A PART PEDAGOGICAL ACTIVITIES AND FACTOR
ATTRACT YOUNG PEOPLE TO THE HUMANISTIC VALUES OF OLYMPISM
Lydia Radchenko
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Olympic education as a pedagogical activity has a strong humanistic orientation. Focusing on
interests, motives and needs, this system is designed to provide a holistic positive impact of sports
activity in the integration with other types of creative work, focusing on personality and human
relationships assists address a wide range of pedagogical problems with respect to different social
groups.
Key words. Olympic education, humanistic values, pedagogic.

МІЖСОЮЗНІ ІГРИ АСОЦІАЦІЇ МОЛОДИХ ХРИСТИЯН 1919 РОКУ
ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ
ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Юлія Савонік, Антон Литвинець
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Після відродження Олімпійських ігор,
різноманітні міжнародні спортивні змагання набували значної популярності,
про що зокрема свідчать статистичні дані участі спортсменів та країн на Іграх
Олімпіад. Проте, Перша світова війна стала причиною кризи у спортивному та
олімпійському русі, що відобразилось на припиненні проведення міжнародних
спортивних змагань та Ігор VI Олімпіади 1916 року в Берліні. В той же час,
засновник олімпійського руху сучасності, президент Міжнародного
олімпійського комітету П’єр де Кубертен був відсутній при керівництві МОК.
Це вплинуло на стан міжнародного спортивного руху, який в той час і так
перебував у стані занепаду.
Політичні, економічні і моральні потрясіння, які переживав світ в цей
період вплинули на олімпійський спорт загалом. Олімпійські принципи, які
виступали основою спортивного руху і сприяли становленню спорту на службу
гармонійного розвитку людини, створенню мирного суспільства та збереженню
людської гідності, відійшли на задній план. Важливою подією, яка сприяла
розвитку міжнародного спортивного руху у світі після Першої світової війни
були Міжсоюзні ігри. Вони стали першими масштабними спортивними
змаганнями, які відбулись завдяки співпраці Асоціації молодих християн з
армією США. Ігри повинні були базуватися на принципах взаємоповаги і
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взаєморозуміння, а також закликати спортсменів ворогуючих країн об’єднатися
для встановлення миру та дружби націй. В той же час, Асоціація молодих
християн у період з 1913 до 1938 року проводила Далекосхідні ігри, які не
припинялись навіть у часи війни [3, 4].
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Діяльність Асоціації молодих
християн простежується в багатьох літературних джерелах (Кун Л., 1982;
Лисицін Б. А., 1985; Фарберов М., 2001; Зайдовий П., 2006; Литвинець А., 2008;
Литвинець А., Тимчак Я., 2010 та ін.). Відзначаючи багатство джерельної бази,
доводиться стверджувати, що у наукових дослідженнях не достатньо висвітлено
питання впливу Асоціації молодих християн на становлення та проведення
Міжсоюзних ігор. Окремі праці розглядають цю проблему (Савонік Ю.,
Литвинець А., Литвинець І., 2012), проте, досить вузько. У зв’язку із цим,
вважаємо за доцільне розглянути вплив Асоціації молодих християн на
становлення та проведення Міжсоюзних ігор. А також виявити важливість
Міжсоюзних ігор у відновленні міжнародного спортивного руху після Першої
світової війни.
Мета дослідження: виявити роль Міжсоюзних ігор 1919 року у розвитку
міжнародного спортивного руху після Першої світової війни.
Методи та організація дослідження. Для розв’язання поставлених
завдань були використані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення
літературних джерел, історичні, документальні, теоретичної інтерпретації та
пояснення. Для більш детального висвітлення даної проблематики
використовували матеріали мережі Інтернет.
Результати досліджень та їх обговорення. Асоціація молодих християн
була створена у Великобританії в 1844 році лондонським службовцем
Джорджем Вільямсом. Згодом організація швидко поширилась у багатьох
країнах світу, що в подальшому зумовило створення Всесвітнього Альянсу
Асоціації молодих християн у 1855 році. Одним із пріоритетних напрямків
роботи організації була спортивна діяльність, яка стала причиною створення у
1885 році Всесвітнім Альянсом Асоціації молодих християн Департаменту
спорту. Поширюючи принципи гармонійного розвитку людини, а саме
поєднання духа, тіла та розуму, організація всіляко сприяла популяризації
спорту серед населення. Так, завдяки Асоціації молодих християн у 1891 в
Спрінфілдському коледжі Джеймсом Нейсмітом був винайдений баскетбол. У
1895 році на базі цього ж навчального закладу Вільям Дж. Морган стає
винахідником гри у волейбол [1, 2].
З початком Першої світової війни значна кількість країн брала участь у її
перебігу, що не могло позначитись на суспільному житті, у тому числі й
розвитку спорту. Міжнародний спортивний рух перебував в стані занепаду, про
що свідчить відміна проведення Ігор VI Олімпіади у 1916 році в Берліні. П’єр де
Кубертен, тодішній президент Міжнародного олімпійського комітету, а також
ініціатор відновлення олімпійського руху,
будучи призваним до лав
французької армії в період з 1916 по 1919 рік був відсутній при керівництві
МОК.
Зважаючи на певний занепад спорту після війни, директор Асоціації
молодих християн Елвуд Браун прибув до Франції у квітні 1918 року, де ініціює
проведення Міжсоюзних ігор. Отримавши великий досвід на Філіппінських
островах в організації та проведенні Далекосхідних ігор, які є попередником
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одних з найбільших континентальних змагань – Азійських ігор, ідея була
ефективно реалізована. Заручившись підтримкою армії США, а саме Генерала
Джона Першинга, 22 червня – 6 липня 1919 року відбулися Міжсоюзні ігри на
новозбудованому стадіоні “Першинг” у Парижі. Кошти на будівництво стадіону
були виділені Асоціацією молодих християн, а також армією США. Основними
положеннями, якими керувався новостворений Ігровий комітет Міжсоюзних
ігор (Games committee Inter-аllied games) були:
1. Асоціація молодих християн брала на себе повну відповідальність за
підготовку та проведення змагань.
2. За всі фінансові витрати, а також поширення запрошень на змагання
відповідала армія США.
3. Якщо до участі в Іграх Олімпіад допускалися лише спортсмениаматори, то Міжсоюзні ігри були відкритими для всіх спортсменів за умови
їхньої приналежності до армії.
4. Проходження Міжсоюзних ігор повинно базуватися на принципах
взаєморозуміння та поваги, а також закликати спортсменів ворогуючих країн
об’єднатися для встановлення миру та дружби націй.
5. Міжсоюзні ігри покликані привернути на себе увагу суспільства, а
також сприяти розвиткові міжнародного спортивного руху після Першої
світової війни [4].
Участь у змаганнях взяли 1500 спортсменів з 18-ти країн світу, серед яких:
Англія, Франція, Італія, Бельгія, Португалія, Греція, Китай, Бразилія, Сербія,
Румунія, Чехословаччина, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Польща,
Гватемала, Хиджазе та США (рис. 1).

Рис. 1. Плакат Міжсоюзних ігор
До програми Міжсоюзних ігор повинні були входити лише військові
дисципліни, оскільки змагання проводились виключно для військовослужбовців.
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Розуміючи необхідність сприяти розвитку міжнародного спортивного руху, Ігровий
комітет Міжсоюзних ігор зазначив, що програма змагань включатиме лише ті види
спорту, які є популярним серед більшості країн світу (табл. 1). Таким чином,
двотижнева програма складалася з наступних видів спорту: баскетбол, бейсбол,
футбол, регбі, теніс, стрільба з пістолета та гвинтівки, боротьба, бокс, веслування,
гольф, легка атлетика, фехтування, кінний спорт, плавання, водне поло та
перетягування каната. До програми також входили масові ігри, які були призначені
для залучення бажаючих глядачів до участі в різноманітних спортивних іграх та
естафетах, а також носили в собі рекреаційний характер [4, 5].
Таблиця 1.
Програма проведення Міжсоюзних ігор
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В день церемонії відкриття на стадіоні зібралася велика кількість відомих
та впливових людей, серед яких президент Франції Раймон Пуанкаре, Генерал
Джон Джозеф Першинг, директор Асоціації молодих християн Елвуд Браун, а
також представники всіх інших країн, які брали участь у Міжсоюзних іграх.
Учасники змагань колоною, з національними прапорами вийшли на стадіон,
представляючи кожен свою країну. Попереду йшла команда з Франції,
представники всіх інших країн виходили на стадіон в алфавітному порядку.
Слід зазначити, що подібне відкриття змагань відбулося в 1908 році на Іграх ІV
Олімпіади в Лондоні, коли вперше було організовано церемонію відкриття
змагань у вигляді ходи 18-ти команд із своїми національними прапорами.
Церемонія відкриття ознаменувалася в історії Міжсоюзних ігор
переданням стадіону “Першинг” народу Франції. Слід зазначити, що саме на
цьому стадіоні, в період з 1921 по 1924 рік, проводились фінальні матчі кубка
Франції з футболу, а також на Іграх VIII Олімпіади на ньому відбулися змагання
з футболу та регбі. Стадіон “Першинг” зберігся до цього часу і знаходиться у
Венсенському лісі на сході Парижа, який назавжди залишиться історичною
пам’яткою проведення Міжсоюзних ігор.
Майже всі змагання з видів спорту відбувалися на новозбудованому
стадіоні. Виключенням є змагання з регбі, які були на стадіоні “Коломб”, що
розташований на північ Парижа, а також змагання з плавання, водного поло та
веслування, що проходили на озері в Булонському лісі Парижа [4].
Міжсоюзні ігри для багатьох спортсменів стали важливою подією, яка в
подальшому вплинула на їхнє життя (табл. 2). Так, свій спортивний шлях на
Іграх розпочав Чарльз Паддок (США), який у змаганнях з легкої атлетики
здобув золоті медалі у бігу на 100 та 200 м. У майбутньому став трьохразовим
учасником Ігор VІІ, VІІІ і ІХ Олімпіад. Також Чарльз Паддок дворазовий
чемпіон та срібний призер Олімпіади 1920 р. в Антверпені і срібний призер Ігор
1924 р. у Парижі.
Таблиця 2.
Відомі учасники Міжсоюзних ігор
№
з/п

Спортсмен

Країна

Вид
спорту

1.

Чарльз
Паддок

США

Легка
атлетика

2.

Роберт
Лежандра

США

Легка
атлетика

3.

Ерл Вільям
Ебі

США

Легка
атлетика

4.

Норман
Росс

США

Плавання

5.

Джин Танні

США

Бокс

Досягнення на міжнародних
змаганнях
Трьохразовий учасник Ігор
VІІ, VІІІ і ІХ Олімпіад.
Дворазовий олімпійський
чемпіон та срібний призер
1920 р. в Антверпені і срібний
призер 1924 р. у Парижі
Бронзовий призер Ігор VІІІ
Олімпіади 1924 р. у Парижі
Срібний призер Ігор VІІ
Олімпіади 1920 р. у
Антверпені
Трьохразовий олімпійський
чемпіон Ігор VІІ Олімпіади
1920 р. у Антверпені.
Дворазовий чемпіон світу
1926-1928 р.
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досягнення
Світовий рекорд в
естафеті 4х100 м.
1920 р.
Світовий рекорд зі
стрибків в
довжину 1924 р.
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Ще одним знаменитим спортсменом Міжсоюзних ігор був Роберт
Лежандра. В 1924 році він став бронзовим призером Ігор VIII Олімпіади в
Парижі з багатоборства. Слід зазначити, що під час виконання змагальної
програми атлет встановив світовий рекорд у стрибках в довжину. Варто
відзначити американського легкоатлета Ерла Вільяма Ебі. Здобувши золоту
медаль на Міжсоюзних іграх в бігу на 800 м., вже у 1920 році він став срібним
призером Ігор VII Олімпіади в Антверпені в тій же змагальній дисципліні.
Видатним плавцем був Норман Росс, який у 1920 році отримав титул
трьохразового олімпійського чемпіона Ігор VII Олімпіади, а також за свою
спортивну кар’єру встановив тринадцять рекордів світу. Американським
боксером-професіоналом, який ознаменувався на Міжсоюзних іграх був Джин
Танні. В період з 1926 по 1928 роки він став чемпіоном світу у суперважкій вазі
[4, 6].
Закриття змагань, а також нагородження переможців відбулося 6 липня. На
стадіон колоною вийшли всі переможці та призери змагань. Джон Першинг,
привітавши спортсменів, вручив їм медалі та кубки, які були спеціально
виготовлені для кожного виду спорту. Церемонія закриття завершилася
опусканням національних прапорів всіх країн-учасників [4].
Висновки
1. Одним із пріоритетних напрямків роботи Асоціації молодих християн
була спортивна діяльність. Завдяки співпраці Асоціації молодих християн з
армією США, у 1919 році були проведенні Міжсоюзні ігри, які стали важливою
складовою розвитку міжнародного спортивного руху після Першої світової
війни.
2. Програма Міжсоюзних ігор тривала два тижні і включала 16 видів
спорту та масові ігри, які проводились з метою залучення глядачів до
спортивних подій, а також носили рекреаційний характер.
3. На Міжсоюзних іграх свій спортивний шлях розпочали такі
спортсмени, як Чарльз Паддок, Роберт Лежандра, Ерл Вільям Ебі, Норман Росс
та Джин Танні, які в подальшому ставали неодноразовими призерами Ігор
Олімпіад, чемпіонами та рекордсменами світу.
4. Міжсоюзні ігри 1919 року були першими масштабними спортивними
змаганнями після Першої світової війни. Основними завданнями змагань
вважалося звернення уваги суспільства, забезпечення чесної гри, яка б
базувалася на принципах взаємоповаги, взаєморозуміння та допомоги. А також
заклик спортсменів ворогуючих країн до встановлення миру та дружби націй, й,
безумовно, сприяння розвиткові міжнародного спортивного руху після війни.
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АНОТАЦІЇ

МІЖСОЮЗНІ ІГРИ АСОЦІАЦІЇ МОЛОДИХ ХРИСТИЯН 1919 РОКУ ТА ЇХ РОЛЬ
У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ
Юлія Савонік, Антон Литвинець
Львівський державний університет фізичної культури
У статті аналізується вплив Асоціації молодих християн на становлення та проведення
Міжсоюзних ігор. Метою роботи є виявлення ролі Міжсоюзних ігор у розвитку міжнародного
спортивного руху після Першої світової війни. Вперше детально висвітлено програму
проведення міжсоюзних ігор, а також виявлено видатних спортсменів – учасників змагань, які
в подальшому неодноразово ставали олімпійськими чемпіонами та рекордсменами світу.
Ключові слова: Асоціація молодих християн, Міжсоюзні ігри, Ігри Олімпіад.
МЕЖСОЮЗНОЙ ИГРЫ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ХРИСТИАН 1919 ГОДА И
ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Юлия Савоник, Антон Литвинец
Львовский государственный университет физической культуры
В статье анализируется влияние Ассоциации молодых христиан на становление и
проведения Межсоюзной игр. Целью работы является выявление роли Межсоюзной игр в
развитии международного спортивного движения после Первой мировой войны. Впервые
подробно освещена программа проведения Межсоюзной игр, а также выявлены выдающиеся
спортсмены – участники соревнований, которые в дальнейшем неоднократно становились
олимпийскими чемпионами и рекордсменами мира.
Ключевые слова: Ассоциация молодых христиан, Межсоюзные игры, Игры Олимпиад.
MIZHSOYUZNI GAMES ASSOCIATION YMCA 1919 AND THEIR ROLE IN THE
DEVELOPMENT INTERNATIONAL SPORTS MOVEMENT AFTER WORLD WAR I.
Julia Savonik Anton Lytvynets
Lviv State University of Physical Culture
This paper analyzes the influence of the Young men’s christian association on the formation
and conduction Inter-allied games. The aim is to identify the role Inter-allied games of international
sports movement after the First World War. For the first time highlighted the program of Inter-allied
games and found outstanding athletes – participants, which later became the Olympic champion many
times and World records.
Key words: Young men’s christian association, Inter-allied games, Olympic games.

ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
БАСКЕТБОЛІСТІВ
Станіслав Телебей, Майя Зубаль
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Постановка проблеми. Перше з чого починається формування вольових
якостей гравців в колективі – це бажання не набути репутації слабкого,
нерішучого в очах товаришів. Гравець ховає свої страхи, переборює себе,
свідомо приступає до виконання вправ пов’язаних з ризиком. Спочатку боїться,
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а потім звикає, пригнічує свій страх. Разом з цим починає з’являтися
упевненість у своїх силах, можливостях. Ця упевненість міцніє, гравець стає
рішучішим.
Успішне виконання вправ породжує почуття задоволеності, з’являється
бажання виконувати завдання, змагаючись з іншими гравцями команди, чітко і
красиво. Так команда робить вирішальний вплив на виховання найважливіших
психічних якостей гравців. При виконанні баскетбольних вправ необхідно
постійно вирішувати питання вольової підготовки [4,6,12]. Методика, яка
полягає в перевищенні тренувальних навантажень над змаганнями, в підвищенні
інтенсивності без зниження об’єму роботи, вже сама по собі виховує у гравців
уміння долати труднощі.
Для виховання сміливості можна застосувати прийом, який пов’язаний з
проходом під щит і з кидком в кошик. Три пари гравців стають лицем один до
одного на відстані метра. У коридор, що утворився, спрямовується нападаючий
з м’ячем. Ведучи м’яч він повинен здолати опір захисників і закинути м’яч в
кошик. Гравці що стоять в захисті намагаються вибути м’яч. Гравцям, що
уникають жорсткої боротьби, ця вправа явно не до вподоби. Якщо гравець
уникає жорсткої силової боротьби, а йому це робити необхідно, якщо він при
щонайменших зіткненнях з суперником нервує, програє в гарних для атаки
ситуаціях, потрібно умисно на тренуваннях доручати опіку найбільш жорстким
захисникам, які без боротьби не дадуть закинути м’яч [2, 3, 10, 13].
Робота виконується згідно з планом науково-дослідної роботи Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010-2015 рр.,
в рамках колективної теми кафедри спорту і спортивних ігор «Удосконалення
засобів та методів фізичного виховання школярів в ЗОШ».
Методи дослідження. Під час вирішення встановлених завдань
використовували комплекс таких взаємопов’язаних методів: теоретичних,
психологічних, педагогічних.
Організація досліджень. Аналіз джерел проводився з літератури
українських й іноземних авторів і дозволив нам визначити завдання, засоби і
методи психологічної підготовки [1,11,14]. Завданнями психологічної
підготовки є:
– виховання у гравців вольових якостей, визначення їх психологічної
сумісності;
– адаптація до умов змагань, підготовка спортсменів до конкретної гри і
прояву ними активних і сміливих дій у боротьбі з суперником.
До засобів психологічної підготовки відносяться:
– засоби виховної дії (бесіди, друк, мистецтво і тому подібне);
– спеціальні вправи підвищеної трудності, додаткові завдання;
– участь в контрольних іграх і змаганнях зі свідомо сильнішим або
слабкішим супротивником;
– суспільно-корисна робота.
Методи психологічної підготовки:
– лекції, бесіди, диспути;
– особистий приклад тренера-викладача;
– переконання, заохочення (підтримка), обговорення в колективі,
доручення;
– вправи змагань із складнішими завданнями;
806

ІV. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
– виконання складеного плану, взяття підвищених зобов’язань.
Результати досліджень та їх обговорення. Психологічна підготовка до
конкретного змагання спрямована на формування у спортсмена психічної
готовності саме до цього змагання, тобто на те, щоб перед змаганням, в ході
його спортсмен знаходився в психічному стані, що забезпечує ефективність і
надійність саморегуляції поведінки і дій. Істотним чинником цього стану є
установка на досягнення перемоги або максимально доступного результату і
певний рівень емоційного збудження, що сприяє, з одного боку, прояву
необхідної рухової і вольової активності, а з іншої – точності і надійності
управління цією активністю [14]. І установка на досягнення мети змагань, і
рівень емоційного збудження можуть розглядатися як функції величини потреби
спортсмена в досягненні мети (ця величина визначається громадською і
особистою значущістю результату змагань) і суб’єктивної оцінки досягнення
мети (ця оцінка теоретично може мінятися від 0 (коли спортсмен не вірить в
можливість досягнення мети) до 1 (коли спортсмен абсолютно впевнений в
досягненні наміченого результату змагання, але на практиці ніколи не досягає
крайніх значень [5, 8, 9].
Суб’єктивна оцінка вірогідності досягнення мети є наслідком
відображення у свідомості спортсмена, по-перше, своєї власної функціональної і
спеціальної готовності до змагання (тут якраз стає очевидним зв’язок між
фізичною і техніко-тактичною підготовкою спортсмена і його психічним станом
перед змаганням і в ході його), по-друге, передбачуваних і реальних умов
діяльності в змаганнях (включаючи склад і силу суперників).
На підставі порівняння своїх можливостей з можливостями суперників в
прогнозованих умовах майбутнього змагання спортсмен оцінює вірогідність
досягнення мети. Таким чином, основними завданнями психологічної
підготовки спортсмена до конкретного змагання можна вважати: визначення
цілей змагань, створення установки на досягнення цих цілей, формування
упевненості у високій вірогідності такого досягнення.
Психологічна підготовка спортсмена до кожного змагання розпочинається
з того моменту, коли він дізнається про можливість (чи необхідність) своєї
участі в цьому змаганні, а закінчується останнім виступом – фіналом. Цей
проміжок часу, як би мінливий він не був, доцільно розділити на три періоди:
перший період – від отримання повідомлення про майбутнє змагання до
отримання відомостей про розклад і жеребкування;
другий період – від ознайомлення з результатами жеребкування до початку
першого етапу змагання (гри);
третій період – від початку першого етапу до закінчення фіналу.
Ці періоди відрізняються конкретними завданнями, які потрібно
вирішувати в ході психологічної підготовки, а також засобами і прийняттям
рішень цих завдань.
Завдання першого періоду:
1. Попередній збір інформації про змагання та суперників;
2. Постановка мети участі в змаганні і визначення загальних завдань (на
підставі переробки зібраної інформації);
3. Програмування засобів рішення загальних завдань (в даному випадку
йдеться про засоби досягнення мети), постановка приватних завдань і
програмування на основі змістовного аналізу засобів їх рішення;
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4. Практична перевірка обраних засобів рішення приватних завдань і
коригування програми підготовки;
5. Збереження нервово-психічної рівноваги до початку змагання.
Завдання другого періоду:
1. Вироблення програми поведінки і дій в змаганні;
2. Складання програми першого виступу та збереження нервово-психічної
рівноваги до початку першого виступу.
Збереження нервово-психічної рівноваги до початку першого виступу –
найважливіше завдання цього періоду психологічної підготовки до змагання.
Колись причинами несприятливих емоційних станів, що викликали витрати
нервово-психічної енергії, були в основному думки і уявлення про змагання, в
теперішній час спортсмени мають змогу бачити стадіон, майбутніх суперників,
суддів. Таким чином, другий період психічної підготовки спортсмена до
змагання відзначається великою кількістю і високою достовірністю інформації і
є обмеженим, але цілком достатнім часом для її переробки, необхідністю
приймати рішення і діяти на тлі значної емоційної напруги.
Для регулювання емоційного стану і збереження необхідної в змаганні
нервово-психічної енергії спортсмен користується тими ж способами і
прийомами, яким він навчився в процесі загальної психологічної підготовки,
завчасно.
Завдання третього періоду:
1. Накопичення і переробка інформації, що поступає в ході змагань;
2. Уточнення і зміна програми дій в змаганні;
3. Забезпечення відпочинку між стартами змагань.
Головними причинами нераціональних витрат нервово-психічної енергії
перед змаганням бувають хвилювання, пов’язані з думками про можливий
сприятливий або несприятливий його підсумок, про ті наслідки, які він може
мати для спортсмена [3, 8, 13,]. Для збереження нервово-психічної рівноваги
корисно перемикати увагу, думки на справи і заняття, що не пов’язані з
майбутніми змаганнями. Проте у міру наближення до змагань робити це стає
усе більш важко: спортсмен вже ні про що не може думати, крім змагань.
Важливо знати, що не всі думки про змагання викликають небажані
хвилювання. Якщо спортсмен спрямує всю свою увагу та розумову активність
на продумування конкретних прийомів вирішення завдань змагань, то тим
самим він відволікається від думок про змагання взагалі, про можливу невдачу
або великий успіх, тобто від того, що викликає емоційну напругу і втрату
нервово-психічної енергії.
Складання програми першого виступу – це ні що інше, як тактичний план
дій в першій грі. Перший виступ на цьому змаганні відрізняється від наступних.
Перед першим виступом спортсмен випробовує, як правило, сильнішу емоційну
напругу, оскільки саме від цього виступу багато в чому залежить результат усієї
діяльності змагання. Крім того, перед першим виступом існує більша
невизначеність, ніж перед подальшими, оскільки спортсмен ще не знає, як
готові до змагання його суперники, а іноді і як готовий він сам.
На змаганнях спортсмен отримує різноманітну інформацію. Спостерігаючи
за діями інших учасників, знайомлячись з їх результатами на різних етапах
змагання він уточнює свої припущення щодо їх готовності, технічної
підготовки, тактичної майстерності, фізичних і вольових якостей. Дивлячись на
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суперників поза майданчиком спортсмен може здогадуватись про їх настрій,
самопочуття, про те, як вони оцінюють свої шанси на успіх, на перемогу в
змаганні.
Забезпечення відпочинку між стартами змагань – дуже важке завдання
третього періоду психологічної підготовки. Чим ближче до фіналу інтервали
відпочинку між поєдинками можуть скорочуватися, а інтенсивність фізичних і
вольових витрат зростати. Усе це може призвести до того, що на
найвідповідальнішому етапі змагань у спортсмена не буде достатньої фізичної і
нервово-психічної енергії. Щоб цього не сталося, потрібно спеціально
організовувати відпочинок між змаганнями. Усі ці заходи слід проводити в
певній ізоляції. Потрібно відпочивати поза приміщенням, де проходять
змагання. Їх ретельний аналіз краще провести після закінчення змагань [9, 13].
Основні завдання і засоби психологічної підготовки спортсмена до
змагання в різні періоди тісно пов’язані переважно з технічною та тактичною
підготовкою спортсмена. В ході підготовки до змагань тренерові приходиться
вирішувати і тактичні, і психологічні питання. Взаємозв’язок тактичної і
психологічної підготовки не вимагає особливих доказів. Але в практиці часто
зустрічається факт розділення тренерами цих компонентів одного і того ж
завдання. Головною причиною є недооцінка психологічних можливостей
гравців в реалізації тактичного задуму, через що навіть найкращий тактичний
план може з самого початку не мати шансів на успіх.
Інша причина роздвоєння тактичної і психологічної підготовки є ще
своєріднішою: тренер залишає за собою виконання тактичних задумів,
передаючи психологові питання психологічної підготовки, не співпрацюючи і
не консультуючись з ним. Такий підхід до проблеми є безумовно помилковим
[11].
Стійкість до стресу – якість спортсмена, яка стабільно проявляється в
складних ситуаціях. Але вона може бути властивою і команді. Це визначається
індивідуальними особливостями гравців, і багато в чому – стійкістю до стресу
тренера.
Управління психічним станом баскетболістів і усієї команди – це не
миттєва справа керівництва грою (своєчасні заміни, тайм-аути). Сюди входять і
правильно організована розминка, і установка на гру, і організація
психологічного відпочинку між іграми, і підведення команди в потрібний
момент до піку спортивної форми, і створення у гравців перспективних цілей, і
виховання їх вольових якостей [2, 3, 12].
Експеримент показав, що найсильніший стрес буває у більшості
баскетболістів в першій грі турніру. Саме в цьому випадку психічна напруга
починає пливати на техніку і тактику гри, що характерно для так званого
перенапруження (дистрес). Проте далеко не всі тренери спеціально готують
команду до гри, використовуючи засоби зняття психічного перенапруження.
Якщо цього не робити, то несприятливі наслідки дистреса відіб’ються не лише
на результаті першої гри. Потім, як правило, настає свого роду
«суперкомпенсація» (зміна збудженого стану сильною загальмованістю), і на
наступний матч гравці виходять дещо психічно пригніченими.
Інший виявлений факт полягає в тому, що міра стресу, який
спостерігається у баскетболістів після гри, багато в чому визначається її
результатом. Не дивно, що після гри стрес характерний для найбільш
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напружених матчів. Після блискучої перемоги гравці відчувають сильні
позитивні емоції, які не впливають на діяльність і визначають так званий дитрес.
Відповідно після поразки у більшості гравців спостерігається дистрес. Але річ у
тому, що залишкові явища в психіці спортсмена після дистреса виражені
сильніше і зберігаються довше. Іншими словами, радість перемоги віднімає
більше сил, ніж гіркота поразки [7, 13].
У першому випадку рекомендуються такі психолого-педагогічні засоби:
1. Відволікання думок баскетболістів від результату гри на технікотактичну сторону окремих дій;
2. Збудливі вправи для окремих груп м’язів у поєднанні з короткочасною
гіпервентиляцією (чергуванням енергійних вдихів і видихів, причому зі зміною
ритму – короткий вдих, повільний видих і навпаки);
3. Настановчі бесіди, з метою створити у команди уявлення про власні
потенційні можливості і про недоліки суперників;
4. Спеціалізована розминка з вправами, що сприяють «пожвавленню»
необхідних нервових зв’язків і формуванню «бойової готовності» (вправи
імітують обігравання суперника, кидки із складних становищ, коротка гра 6x6 в
одно кільце з «форою»).
Відомо, що спортсмени досить добре уміють як напружувати, так і
розслабляти м’язи. З такою ж легкістю вони повинні вміти збуджувати і
заспокоювати головний мозок, нервову систему – саме в цьому і полягає
основний сенс зайняття психічною саморегуляцією. Такого вміння вимагає
специфіка сучасного спорту [6, 8, 9].
Завдання тренера – не лише допомогти спортсменові в психологічній
підготовці, спрямованій на формування психологічної готовності до кожного
конкретного змагання, але і самому бути готовим використати різні способи
профілактики і регуляції несприятливих психологічних станів спортсмена, які
можуть виникнути в складних умовах під час змагань і після них.
Психологічна підготовка спортсмена – процес інтимний. Здійснення його
можливе лише в тому випадку, якщо спортсмен сам активно хоче цього. Звідси
слідує необхідність формування у спортсмена позитивного відношення до
психологічної підготовки. Спортсмен має бути переконаний в тому, що якщо
спеціально не займатися психологічною підготовкою, то результати, показані на
тренуванні, не можна не лише перевершити, але й повторити в скрутних і
незвичних умовах змагання.
Немає необхідності згадувати усі ті випадки, коли в найвідповідальніших
змаганнях при рівній майстерності виконання техніко-тактичних прийомів
перемагала команда, гравці якої проявили велику волю до перемоги. Але ж не
лише в підйомі «бійцівського духу» полягає суть психологічної підготовки в
спорті вищих досягнень.
Висновки. Несприятлива дія дистреса переможців на їх психічний стан в
майбутніх іграх сильніша, ніж його вплив на тих, хто отримав поразку. Звідси
можуть виникати поразки після блискуче виграного матчу. Доводиться
спостерігати, як тренер, радіючи успіху разом з гравцями після матчу не
приймає жодних заходів для ліквідації наслідків дистреса. Адже чим швидше
тренер переведе настрій гравців в спокійне русло, тим більша вірогідність
подальших їхніх успіхів.
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Отже, звідси слідує, що психічну напругу баскетболістів необхідно
спеціально регулювати принаймні в двох випадках: перед відповідальною грою
і після неї, особливо якщо вона закінчилася перемогою.
Подальші наші дослідження спрямовуються на тактичне вдосконалення,
оволодіння самобутньою технікою, максимальне використання індивідуальних
особливостей психіки і розвиток здібностей баскетболістів. Всі ці практичні
питання не можуть ефективно вирішуватися без урахування даних психології
спорту вищих досягнень.
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АНОТАЦІЇ

ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ
Станіслав Телебей, Майя Зубаль
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Одним з чинників успіху при відносно рівних рівнях фізичної і техніко-тактичної
підготовленості є психологічна готовність спортсмена до змагання, яка формується в процесі
психічної підготовки людини. Вирішальний вплив на виховання найважливіших якостей
гравців має команда. При виконанні суто баскетбольних вправ необхідно постійно вирішувати
питання вольової і психологічної підготовки. Здійснення його можливе лише в тому випадку,
якщо спортсмен сам активно хоче цього.
Ключові слова: психологічна підготовка, стан, спортсмен, змагання, баскетбол, стрес,
гра.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БАСКЕТБОЛИСТА
Станислав Телебей, Майя Зубаль
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
Одним из факторов успеха при относительно ровных уровнях физической и техникотактической подготовленности есть психологическая готовность спортсмена к соревнованию,
которая формируется в процессе психической подготовки человека. Решающее влияние на
воспитание важнейших качеств игроков имеет команда. При выполнении сугубо
баскетбольных упражнений необходимо постоянно решать вопрос волевой и психологической
подготовки. Осуществление его возможно лишь в том случае, если спортсмен сам этого хочет.
Ключевые слова: психологическая подготовка, состояние, спортсмен, соревнование,
баскетбол, стресс, игра.
MEANS AND METHODS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING BASKETBALL
PLAYERS
Stanislav telev, Maya Zubal
Kamenetz-Podolsk National University John James
One of factors of success at in relation to even levels of physical and tekhniko-tactical there is
psychological readiness of sportsman preparedness to the competition, which is formed in the process
of psychical preparation of man. Decision influence on education of major qualities of players has
command. At implementation especially of basket-ball exercises of neobkhidno constantly to decide
the question of volitional and psychological preparation. Realization of him is possible only in case
that a sportsman wants it actively.
Key words: psychological preparation, state, sportsman, competition, basket-ball, stress, game.

АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ДО
ЗМАГАНЬ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ЗАХИСНИХ ШОЛОМІВ
Іван Хомяк, Дмитро Сосновський, Андрій Окопний
Львівський державний університет фізичної культури
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета і
завдання аматорського боксу – фізичний, духовний розвиток і вдосконалення
боксера, тобто гармонійний фізіопсихологічний розвиток особистості.
Дослідження проблем розвитку особистості в спорті викладено в роботах
Родионова А.В. [8], Иванченко Л.П. [3]; зміст та класифікація психологічної
підготовки спортсменів досліджено такими науковцями як Ильин Е.П. [4],
Антілов А.А. [1]. Акцентуючи увагу на нероздільності процесів фізичного та
психологічного розвитку та адаптації спортсменів, зауважимо, що одночасно із
загальним фізичним розвитком бокс виховує низки психічних якостей –
холоднокровність, завзятість, рішучість і сміливість.
З цих позицій тренувальна діяльність може розглядатися як вторинний
компонент (засіб підготовки до змагань) системи підготовки спортсмена,
висуваючи на перший план змагання (Курамшин, Ю.Ф. [6]; Атилов, A.A. [1, 2]).
Саме змагання в силу своєї докорінної відмінності від звичного тренувального
психологічного мікроклімату створюють перед боксером нетипові стресові
ситуації, що супроводжуються інтенсивними фізичними та психічними
навантаженнями, стимулюючи надмірну психічну напруженість, передчасне
психічне стомлення, призводять до зниження працездатності і погіршення
спортивної результативності. Питання готовності спортсменів до змагань
знайшли свій відбиток у дослідженнях низки авторів: Колосов А.Б. [5], Godin,
G., Lambert, L.D., Owen, N., Nolin, B., Prud’homme, D. [9] та ін.
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Детермінуючим фактором надійності змагальних результатів, тобто
досягнення спортсменом в ході змагань певних окреслених результатів, є фактор
психологічної стресостійкості [7].
Важливість психофізіологічної підготовки боксерів актуалізується сьогодні
на фоні прийняття Міжнародною боксерською асоціацією (AIBA) змін до
правил змагань національного та міжнародного рівня в елітному чоловічому
дивізіоні (зокрема, починаючи з червня 2013 р. року усі боксерські змагання
серед дорослих проводяться без захисних шоломів). У зв’язку з цим
дослідження психологічних змін боксерів має практичне значення.
Мета роботи – дослідження психологічних змін боксерів, що виступають
на змаганнях без захисних шоломів.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних літературних джерел,
спостереження, опитування.
Результати дослідження. Психологічний стан боксера викликає інтерес
для дослідження безпосередньо перед змаганням та після нього. Для боксу, як і
для будь-якого виду спорту, характерні два граничних передстартових стани –
лихоманка та апатія. Незважаючи на разючу різницю в зовнішніх проявах, ці
стани мають однакові причини – так звані психологічні бар’єри, витоками яких є
невпевненість спортсмена у власних силах, сумніви щодо своєї підготовки,
відсутність віри в перемогу тощо.
До основних психологічних бар’єрів належать:
– страх перед суперником (є результатом зневірення у власних силах,
недооцінки своїх здібностей та можливостей, правдивою або перебільшеною
інформацією про суперника);
– страх перед програшем (є результатом високої відповідальності або
самолюбства);
– страх здобути нову або повторну травму [1, 2].
Під впливом страхів, негативних думок та емоцій боксер стає надмірно
збудженим або, навпаки, апатичним. В такому граничному психологічному стані
спортсмен неспроможний зосередитися на стратегії та тактиці бою, втрачає
можливість тверезого уявлення та адекватної оцінки майбутнього поєдинку.
Фізіологічними показниками неврівноваженого стану боксера можуть бути
частота серцевих скорочень і дихання, показники артеріального тиску. Можуть
бути помітними погіршення уваги та пам’яті, дратівливість, метушливість тощо.
У межах даного дослідження зосередимо увагу на третьому
психологічному бар’єрі (страх здобути нову або повторну травму).
Правилами змагань в боксі дозволяється нанесення ударів рукавичкою в
нижню щелепу, скроні, шию, область печінки, сонячного сплетення, серця.
«Чистою» перемогою на ринзі вважається така перемога, коли один з боксерів
виводить партнера з бою нокаутом. Нокаути і нокдауни викликають не тільки
фізичну, але і нервово-психічну травму.
З усього різноманіття посттравматичних симптомів, що спостерігаються у
спортсменів, лікарі виділяють чотири клінічних варіанти посттравматичних
розладів:
1– органічна симптоматика;
2 – вестибулярні порушення;
3 – вегетативно-судинні порушення;
4 – нервово-психічні порушення.
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Характерними ознаками для першої групи є порушення функції черепних
нервів, патологічні рефлекси, розширення вен або звуження артерій, підвищення
внутрішньочерепного тиску. Вестибулярні порушення (друга група)
характеризуються порушенням статистичної рівноваги. Спортсмени з ознаками
розладу вестибулярної функції часто скаржаться на головні болі, запаморочення,
підвищену стомлюваність. Судинні розлади (третя група) чітко проявляються
при несприятливих умовах (інтоксикація, інфекція, повторні травми, великі
фізичні навантаження, акліматизація). Клінічно ці розлади проявляються у
вигляді посттравматичних вазопатій з характерними скаргами на напади
головного болю пульсуючого характеру, почуття припливу крові до голови,
ознобами, підвищенням температури тіла. З нервово-психічних розладів
(четверта група) після черепно-мозкових травм спостерігаються астенічний
синдром, травматична енцефалопатія, травматична епілепсія. Психічна форма
проявляється психічною неповноцінністю, боксер стає ейфорічним або млявим,
апатичним, знижується його інтелектуальний рівень [1, 4].
Проведені масштабні дослідження Сальгренської медичної академії
Ґетеборзького університету у Швеції показали, що заняття аматорським боксом
може призвести до пошкоджень головного мозку, навіть якщо спортсмен не
побував у нокауті, а голову його захищав шолом. Дослідження показало, що в
боксерів після матчу в рідині мозку виявилася підвищена концентрація чотирьох
різних типів протеїнів, що вказує на пошкодження нервових клітин мозку. Вміст
двох типів протеїнів продовжував бути завищеним навіть після періоду
відпочинку [9].
Свої висновки вчені зробили після спостереження за 30 шведськими
боксерами. Всі вони взяли участь, як мінімум, в 47 боях, і медики
проаналізували стан їхнього здоров’я – спочатку через тиждень після бою, а
потім після двотижневого відпочинку. Жоден з боксерів у нокауті не побував.
Після огляду спортсменів експерти констатували, що через тиждень після бою
ознаки ушкодження мозку були у 80% боксерів, а в 20% ці ознаки залишалися
навіть після періоду відпочинку.
З 17 до 19 жовтня 2013 року в спортивному комплексі Львівського
Національного Університету “Львівська Політехніка” відбувся чемпіонат
Львівської області з боксу серед чоловіків. У якому прийняли участь 86
спортсменів. Процент спортсменів які отримали травму і не змогли
продовжувати змагання є досить високим – 20,9 %. За словами заслуженого
тренера України та старшого тренера національної збірної Сосновського Д. Д.
«Чим вища спортивна майстерність боксерів, тим менший травматизм».
17-ий чемпіонат світу з боксу, що відбувся у місті Алма-Ата 2013 року,
пройшов теж не без втручання медиків, але кількість травмованих за
підрахунками заслуженого лікаря України та тренера-лікаря національної
збірної команди України з боксу Колосовського С. О. не перевищувала 7%.
Введені зміни до правил проведення боксерських поєдинків не тільки не
приведуть до поліпшення безпеки боксерів, але натомість підвищать ймовірність
отримання травм, збільшать їх складність та тяжкість, подовжать
посттравматичний реабілітаційний період. Спрямовані на підвищення
видовищності аматорського боксу як виду спорту, нововведені правила можуть
стати причиною збільшення травматичності спортсменів.
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Боксер без шолому більше уваги приділяє захисним діям: тактика захисту
передбачає відхилення від ударів (з активною роботою корпусом), попередження
ударів (активне переміщення по рингу), що відіб’ється на динаміці боксу, а отже,
і його видовищності. Крім того, бокс швидше сприйматиметься як «спорт
мужніх», якщо спортсмени використовуватимуть мінімум захисних засобів.
Проте, негативними наслідками нововведень можуть стати як підвищення рівня
травматичності серед боксерів-аматорів, так і зниження видовищності за
рахунок зменшення кількості ударів та збільшення відхилення від них з метою
попередження травм [9].
Готуючись до виходу на ринг, спортсмен оцінює силу, майстерність та
тактику бою суперника, моделює хід майбутнього поєдинку з урахуванням
власних можливостей, планує свою спортивну кар’єру відповідно до можливих
результатів бою.
Боксерський шолом – засіб захисту, по-перше, рук та кистей суперника від
переломів, а по-друге, захисту голови (скронь) від прямих та потужних ударів.
По суті, боксерський шолом лише пом’якшує удар, хоча й в жодному разі не
попереджає його.
Переборюючи ряд психологічних бар’єрів, характерних для боксерів, перед
виходом на ринг без захисних шоломів, спортсмени піддаються впливу нових
страхів. Маючи досвід проведення боїв в захисному шоломі, боксер, перш за
все, розуміє можливість отримання потужного удару в ділянку скроні,
закінчення бою поразкою та виходу з боротьби на тривалий період реабілітації;
по-друге, проводячи серії потужних ударів та намагаючись перемогти суперника
нокаутом або нокдауном, боксер наноситиме удари в голову, ризикуючи
пошкодити кисті рук, фаланги пальців, або, навіть, зламати руку. Всі ці наслідки,
небажані як для психо-фізіологічного стану спортсмена, так і для його
спортивної кар’єри, формують додатковий психологічний бар’єр. Навіть
виходячи на ринг з чіткою тактикою ведення бою, в певний момент, плануючи
провести потужний удар, боксер матиме долі секунди на уявлення наслідків
удару та може не тільки втратити можливість провести вирішальний удар, але й
може розгубитися та поступитися позицією лідера на ринзі [4, 9].
Зміна тактики агресивного характеру нокуатуючого лідера може відбутися
у бік виграшу за кількістю очок – захист, ухилення, розтягування часу,
очікування кінця бою, що може стати новою стратегією боксера.
Боксер, що пропустив удар і зазнав травми, яка не унеможливлює
продовження бою, під страхом отримання ще більш тяжкого ушкодження, може
прийняти рішення програти бій, не мобілізуючи свої сили, які б могли йому
дозволити виграти.
Боксер, який зазнавав тяжких травм рук та/або голови, боксуючи в шоломі,
може відмовитися не тільки від конкретного бою, але й від спорту взагалі,
остерігаючись більш важких травм. Сила удару має розраховуватися таким
чином, щоб нанести потужний удар супротивнику та не пошкодити собі руки.
Бій без шолому, в якому спортсмени отримують важкі травми, може стати
крапкою в кар’єрі талановитих боксерів.
Нововведення спираються на практику Всесвітньої серії боксу, яка
показала, що кількість травм не стала більшою і це навіть при тому, що у WSB
використовують боксерські рукавички наближені до професійного боксу. В
аматорському боксі ж боксерські рукавички залишаються ті самі. Проте,
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психологічний фактор захисту, який покинув ринг разом із шоломом, чинить
значний вплив на психо-емоційний стан спортсмена як перед боєм, так і
протягом всього поєдинку. Зрозуміло, що адаптаційний період спортсменів до
нововведень буде складним та тривалим, та має включати наступні етапи:
1. Правильне визначення головної мети виступу спортсмена в майбутньому
змаганні;
2. Формування суспільно значимих мотивів виступу в даному змаганні
відповідно до поставлених завдань;
3. Програмування майбутніх дій спортсмена на основі інформації про
передбачувані умови змагання і особливості майбутніх противників;
4. Підготовка до подолання різних труднощів;
5. Перевірка і уточнення окресленої програми під час тренування – в
процесі загальної і спеціальної фізичної підготовки, умовних і вільних боях,
спарингах, вправах на снарядах і лапах;
6. Вчення спортсменів прийому саморегуляції несприятливих внутрішніх
станів;
7. Забезпечення фізичної і психологічної «свіжості» на початок змагань.
Профілактика черепно-мозкових травм будується на науково-обґрунтованій
системі тренувального процесу, строгому дотриманні правил змагань і
дисципліни учасників, хорошому гігієнічному і матеріально-технічному
забезпеченні місць тренувань і змагань. Слід заборонити боксерам тренування
(спаринги) без захисних шоломів. При нокаутах боксери обов’язково підлягають
госпіталізації для клінічного обстеження і лікування. Не слід допускати
спортсменів, які перенесли черепно-мозкову травму, до тренувань і змагань
раніше встановленого часу. Спортсмени цієї групи підлягають диспансерному
обстеженню не менше трьох разів на рік [2].
Зміна правил змагань з боксу спричинила зміну вимог до змагальної
діяльності у відношенні як техніко-тактичних дій, так і спеціальної
підготовленості боксерів високого класу. У зв’язку з цим одним з важливих
завдань є визначення критеріїв готовності боксера (оптимального бойового
стану), що дозволить об’єктивно контролювати процес становлення спортивної
форми, а також стан спортсменів під час змагань:
– у процесі тренування перед змаганням боксерів можна домагатися
більшого ефекту від застосування тренувальних вправ, доводячи їх по
напруженості до рівня змагальних навантажень;
– щоб підвищити ефективність відновлювальних заходів в процесі змагань,
необхідний комплексний (педагогічний, психофізіологічний і біохімічний)
контроль за станом боксерів.
Висновок. У результаті нововведень у правила змагань, боксерський
поєдинок став відрізнятися більш високою щільністю виконання технікотактичних дій (зменшення пауз між виконанням атакуючих прийомів), більш
високою інтенсивністю бойових дій: атакуючі дії стали виконуватися в більш
високому швидкісному режимі. Відсутність шолому під час проведення
змагального поєдинку викликає низку психологічних бар’єрів у спортсмена,
зокрема: страх перед суперником, страх перед програшем та страх здобути нову
або повторну травму. Формування психічної готовності до конкретного змагання
досягається цілої системою психолого-педагогічних заходів, що дають належний
ефект лише при направленому і комплексному їх застосуванні.
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АНОТАЦІЇ
АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ДО ЗМАГАНЬ В
УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ЗАХИСНИХ ШОЛОМІВ
Іван Хомяк, Дмитро Сосновський, Андрій Окопний
Львівський державний університет фізичної культури
Стаття присвячена дослідженню психологічних змін боксерів, що виступають на
змаганнях без захисних шоломів. Розглянуто психологічні бар’єри боксера перед виходом на
ринг. Проаналізовано фізіологічні та психологічні наслідки проведення сучасних поєдинків
боксерів-аматорів без захисних шоломів.
Ключові слова: боксер, аматорський бокс, захисний шолом, психологічний стан,
психологічний бар’єр.
АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРА К
СОРЕВНОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЗАЩИТНЫХ ШЛЕМОВ
Иван Хомяк, Дмитрий Сосновский, Андрей Окопный
Львовский государственный университет физической культуры
Статья посвящена исследованию психологических изменений боксеров, выступающих
на соревнованиях без защитных шлемов. Рассмотрены психологические барьеры боксера
перед выходом на ринг. Проанализированы физиологические и психологические последствия
проведения современных поединков боксеров-любителей без защитных шлемов.
Ключевые слова: боксер, любительский бокс, защитный шлем, психологическое
состояние, психологический барьер.
ASPECTS PSYCHOLOGICAL TRAINING BOXERS TO COMPETE IN THE
ABSENCE OF PROTECTIVE HELMETS
John Chomiak, Dmitry Sosnowski, Andrew Okopniy
Lviv State University of Physical Culture
The article investigates the psychological changes boxers taking part in the competition without
helmets. Considered psychological barriers boxer before entering the ring. Analyzed the physiological
and psychological effects to modern fights amateur boxers without helmets.
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Key words: boxing, amateur boxing, safety helmet, psychological condition, psychological
barrier.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ, ЯКІ
ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНОЮ АКРОБАТИКОЮ.
Марина Шевчук
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Постановка проблеми. Психологічний відбір в спорті – частина
комплексного спортивного відбору, дослідження психологічних процесів, станів
і здібностей спортсменів на різних етапах системи багаторічної підготовки [5].
Етапи психологічного відбору включають в себе послідовно чотири
компонента: дослідження психологічної придатності до занять спортом,
виявлення наявності психологічних професійно важливих якостей для обраного
виду спорту; визначення динаміки розвитку психологічних професійно
важливих якостей в обраному виді спорту; оцінка сформованості психологічних
професійно важливих якостей в обраному виді спорту [2, 6].
Для успішної діяльності в спорті доцільно вивчати і оцінювати професійні
якості, розробити модель особистості, яка б відображала весь комплекс
необхідних особистісних якостей.
Акробатика ставить підвищені вимоги до нервової системи.
Різноманітність рухової діяльності, швидкісно-силова робота, необхідність
швидко змінювати спрямування рухів у процесі виконання акробатичних вправ
– усе це вимагає високої рухливості нервової системи та характеризує сильний,
врівноважений та рухливий тип.
Особливості нервової системи, за даними Б.І. Якубчика, визначаються на
основі розучування акробатичних вправ. Так, у спортсмена сильного рухового
типу працездатність висока під час виконання швидких динамічних вправ, а
також за умов частої зміни завдань або умов діяльності.
Спортсмени сильного рухливого типу, у яких переважає процес збудження,
проявляють високу працездатність, коли виконують швидкі динамічні вправи,
але рівень їх знижується під час повільних або статичних вправ.
Акробатам слабкого рухового типу властивий низький рівень витривалісті,
виконання вправ можуть повторювати лише три-п’ять разів.
Під час виконання повільних та статичних вправ у спортсмена інертного
типу працездатність висока. Характеризується швидкістю рухів, зміною стану
спортсмена та швидким втомленням. За загальним обсягом навантаження, під
час тренування, його вважають непрацездатним.
Діти слабкого інертного типу мають низьку працездатність. Якість
виконання вправ після чотири-п’ятиразового повторення помітно погіршується.
У спортивній акробатиці основні властивості нервових процесів – сила,
рухливість, врівноваженність – є тими показниками, які не тільки
характеризують вид діяльності, але й служать критерієм оцінки майбутніх
результатів спортсмена на змаганнях. [1]
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Під час початкового відбору до груп зі спортивної акробатики доцільно
приділяти увагу психологічним якостям – рішучості, сміливості, які залежать
від темпераменту дитини.
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У фізіологічній основі меланхолійного темпераменту за вченням І.П.
Павлова, лежить слабкий тип вищої нервової системи [4]. Акробати такого типу
проявляють нерішучість, складна вправа нерідко викликає в них страх, на
підготовку витрачається більше часу. Підготовка спортсменів вимагає
поступового, послідовного ускладнення, надійного страхування, допомоги з
боку тренера, колег, самостимуляції.
В основі холеричного темпераменту лежить сильний тип нервової системи.
Йому притаманна неврівноваженість нервових процесів, що характеризується
переважно процесом збудження. Акробати такого типу рішучі, виконують
складні технічні елементи і досягають великих успіхів.
Особи флегматичного темпераменту мають сильний, врівноважений та
інертний тип вищої нервової діяльності. Характерна ознака такого
темпераменту – інертність нервових процесів, що спричиняє повільну зміну
процесів збудження та гальмування. Акробат такого темпераменту при
хвилюванні, виконує вправи повільно і нерішуче.
Фізіологічна основа сангвінічного темпераменту – сильний, врівноважений
та рухливий тип вищої нервової діяльності. Характерна ознака – швидке
прийняття і вирішення виконання позитивних рішень[1].
Спільною типологічною властивістю флегматичного та сангвінічного
темпераментів є врівноваженість процесів збудження та гальмування, на наш
погляд, зумовлює такі якості, як рішучість і сміливість, витримка і
самовладання в усіх фазах вольової дії.
Дослідження типологічних особливостей вищої нервової діяльності
спортсменів та їхнього психологічного виявлення дають підстави вважати, що
такі вольові якості, як сміливість, рішучість, стійкість, звичайно притаманні
атлетам з сильною, врівноваженою та рухливою нервовою системою. Виявлення
негативних вольових якостей – нерішучість, слабкість, страх – в основному
характерне для структурних особливостей слабкої нервової системи [3].
Для сильної нервової системи властиві, за даними П.А. Рудика, добре
розвинені процеси збудження і гальмування. Спортсмен добре переносить
надмірні напруження й перенапруження у найвідповідальніші періоди змагань.
Отже, особливості вищої нервової діяльності людини впливають на формування
вольових якостей і є певними й конкретними для різних спортивних
спеціалізацій. Саме тип нервової діяльності і визначає, як спортсмен вирішує
поставлення завдання на тренуванні і сприймає навантаження, збільшення
інтенсивності зумовлює фізіологічні процеси в організмі під час швидкісної,
силової та інших видів діяльності спортсмена.
Модель особистості спортсмена складається із шести основних
структурних компонентів, які характеризують основні напрямки особистості
спортсмена:
поведінку,
мотивацію,
інтелект,
емоційно-вольовий,
комунікативний [5].
Кожний з цих компонентів, в свою чергу, має по три модельні
характеристики, які представляють безпосередні психологічні якості.
Компонент – поведінка, характеризує зовнішні умови психологічної
діяльності. Він включає: тип нервової діяльності, темперамент і характер.
Мотиваційний компонент характеризує внутрішні умови психічної
діяльності, які налаштовують спортсмена на досягнення. Він складається із
інтересу до виду діяльності та рівня ціннісних орієнтацій.
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Інтелектуальний компонент допомагає краще засвоювати техніку і тактику
обраної спеціалізації. Складається із наступних модельних характеристик:
психомоторика, спеціалізовані відтворення (спортивні відчуття), оперативна
пам'ять, увага, мислення.
Емоційний компонент забезпечує саморегуляцію, самоконтроль спортивної
діяльності. Включає такі характеристики: емоційна стійкість, психічна
саморегуляція, вольові якості.
Комунікативний компонент характеризує відношення дитини в спорті:
відношення з тренером, спортсменом та партнером, з суперником.
Мотивацію спортсмена потрібно формувати з перших занять спортом.
Психологічна робота, проведена з юними спортсменами, дозволить самостійно
налаштовуватись в майбутньому на високі спортивні досягнення.
Мета – визначити і проаналізувати рівень психологічних особливостей
дітей 6-7 років, язі займаються спортивною акробатикою у групі початкової
підготовки.
Методи: 1. Теоретичні методи дослідження: аналіз наукової літератури за
темою дослідження; 2. Психологічне тестування (властивостей нервової
системи – збудження, гальмування, рухливості за методикою Т.Ю. Круцевич); 3.
Методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження проводилось на базі Обласної
ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту. В дослідженні брали участь 60
осіб (30 дівчаток та 30 хлопчиків) 6 і 7 років,контрольної та експериментальної
груп.
Оцінка життєвих проявів властивостей нервової системи, нами
проводилася за методикою Т. Ю. Круцевич. В ній визначалося: виявлення сили
нервових процесів (виконання фізичних вправ, оцінка своїх сил,
працездатність); прояв урівноваженості нервових процесів (мовлення, реакція
на невдачі, увага); прояв рухливості нервових процесів (комунікабельність,
поведінка у несподіваній ситуації, швидкість переключення з одного виду
діяльності на інший) [3, 7]. Оцінка за 12-ти бальною шкалою дозволяє нам
визначити рівень сили, врівноваженості і рухливості нервових процесів,
акробатів 6-7 років.
Результати дослідження. Як свідчать результати дослідження, проведені
шляхом анкетування (таблиця 1), щодо сили, рухливості й рівноваги нервової
системи, 53% юних акробати ЕГ, при виконанні фізичних вправ швидко
охоплюють суть складних завдань, але одноманітність та великі зусилля
переносять важко. Юні акробати об’єктивно оцінють свої сили і можуть
довготривало працювати, змінюючи вид діяльності. Показник нервових
процесів хлопчиків КГ складає 33%. Характеристика сили нервових процесів
дітей КГ, які набрали від 10 до 8 балів – «сильний, збудливий», показали на 10%
кращий результат ніж спортсмени ЕГ. Це свідчить про те, що діти КГ
недостатньо координовані і навіть володіючи високою працездатністю,
одноманітну діяльність виконують погано.
Хлопчики із оцінкою 7-5 балів – «сильний загальмований», можуть
працювати довго без перерви, не знижуючи ефективності роботи при
одноманітній діяльності. Під час оцінки своїх сил – ухиляються від відповіді.
Показник хлопчиків контрольної групи становить 27%, експериментальної –
20%. Низький рівень (4-3 бали) у КГ показали лише 7%, а у хлопчиків ЕГ цей
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показник значно більший – 27%. Такі діти схильні приховувати свої можливості
і показують низьку працездатність із різними коливаннями підйомів і спадів.
Таблиця 1
Характеристика стану нервової системи акробатів-хлопчиків КГ і ЕГ
(n=15), їхньої поведінки у різних ситуаціях із точки зору основних
властивостей нервової системи
№
1

2

3

Шкала оцінки

КГ
Сила нервової системи
12-11 – сильний
33%
10-8 – сильний, збудливий
33%
7-5 – сильний, загальмований
27%
4-3 - слабкий
7%
Врівноваженість нервової сили
12-11 – урівноважений
20%
10-8 – урівноважений, загальмований
53%
7-5 – неврівноважений, збудливий
27%
4-3 - неврівноважений
Рухливість нервової системи
12-11 – рухливий
27%
10-8 – збудливий, рухливий
27%
7-5 – загальмований, інертний
40%
4-3 – інертний слабкий
6%

ЕГ
53%
13%
7%
27%
34%
53%
13%
34%
13%
47%
6%

Під час оцінки врівноваженості нервових процесів, де оцінювалося
мовлення, реакція на невдачі та увага, хлопчики в експериментальній і
контрольній групах небагатослівні з середнім, іноді тихим голосом (53%).
Реакція на невдачі зовнішньо спокійна, не прагнуть виправдовуватись чи
викликати співчуття. Але погано переключаються з однієї діяльності на іншу.
Показник дітей з рівнем «врівноважений», у хлопчиків КГ складає 20%, а у
хлопчиків ЕГ на 14 % більше. Тобто хлопчики ЕГ більш уважніші і
сконцентрованіші, ніж хлопчики КГ. Вони завжди перебувають у
оптимістичному настрої, навіть якщо після невдачі є нарікання з боку тренера.
Хлопчиків з низькою врівноваженістю і з меншим інтересом до занять у ЕГ
менше на 14 %, ніж у КГ. У КГ цей показник складає 27%, вони проявляють
агресивність у своїй поведінці і переживають негативну оцінку тренера.
Під час оцінки рухливості нервових процесів хлопчиків, 47% акробатів ЕГ
показали «загальмований, інертний» рівень. Такі діти в більшості замкнуті у
собі і мають обмежену кількість друзів, при переключені з одного виду
діяльності на інший, потребують певного часу. У КГ цей показник на 7%
нижчий. 34% хлопчиків ЕГ і 27% КГ володіють великою рухливісю, не
перебувають осторонь колективу і швидко знаходять контакт із будь-якою
людиною.
Хлопчиків, які несподівано вирішують
ризиковані ситуації
та
характеризуються складним характером у КГ на 14 % більше ніж у ЕГ. Дітей які
володіють слабким і інертним проявом рухливості нервових процесів у
контрольній і експериментальній групі 6%.
Проаналізувавши результати оцінювання життєвих проявів характеру
дівчат (Табл. 2.), ми можемо спостерігати деякі розбіжності. 60% дівчата ЕГ
володіють координованістю і легкістю виконання фізичних вправ , але при
прояві врівноваженості нервових процесів дещо загальмовані (53%). Вони
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небагатослівні, спокійні, рідко роблять підсумки після виступу, але увага на
достатньому рівні. Дівчата КГ володіють такими ж проявами характеру.
Таблиця 2
Характеристика стану нервової системи акробатів - дівчаток КГ і ЕГ
(n=15), їхньої поведінки у різних ситуаціях із точки зору основних
властивостей нервової системи
№
1

2

3

Шкала оцінки

КГ
Сила нервової системи
12-11 – сильний
53%
10-8 – сильний, збудливий
20%
7-5 – сильний, загальмований
20%
4-3 - слабкий
7%
Врівноваженість нервової сили
12-11 – урівноважений
14%
10-8 – урівноважений, загальмований
53%
7-5 – неврівноважений, збудливий
33%
4-3 - неврівноважений
Рухливість нервової системи
12-11 – рухливий
27%
10-8 – збудливий, рухливий
27%
7-5 – загальмований, інертний
40%
4-3 – інертний слабкий
6%

ЕГ
60%
13%
7%
20%
13%
54%
13%
27%
27%
40%
6%

Досліджуючи і оцінюючи силу нервових процесів КГ, ми спостерігаємо що
20% дівчат отримують 10-8 балів – рівень «сильний, збудливий», тобто такі діти
показують високу працездатність, якщо діяльність їх захоплює, оцінку своїх сил
перебільшують. У ЕГ таких дітей на 7 % менше.
Дівчата КГ з рівнем виявлення нервових процесів «сильний
загальмований» становить 20 %, а в ЕГ цей показник значно менший – 7%.
Дівчат з низькою руховою активністю, скованістю, невпевненістю у собі і з
різними коливаннями підйомів і спадів працездатності в ЕК на 14 % більше ніж
у КГ.
Аналізуючи рухливість нервових процесів, ми можемо встановити, що 40%
дітей контрольної та експериментальної групи проявляють загальмований,
інертний рівень. Дівчата потребують певного часу для переключення з одного
виду діяльності на інший і важко знаходять контакт з одногрупниками. Дещо
більша кількість дівчат (27%) швидкі і впевнені у своїх діях. Найменша
кількість дітей (6%) уникають колективу, поводяться розгублено і тривалий час
не можуть зосередитись на роботі.
Висновки:
У процесі проведення психологічної оцінки життєвих проявів характеру
дітей молодшого шкільного і дошкільного віку, їх поведінки у різних ситуаціях
із точки зору основних властивостей нервової системи за методикою Т.Ю.
Круцевич ми визначили, що більшість відібраних нами дітей мають сильні
прояви нервових процесів, швидко охоплюють суть складних завдань, основні
фізичні вправи виконують легко і координовано. Але як у хлопчиків так і у
дівчаток контрольної і експериментальної групи присутні прояви скованості,
невпевненості у собі. На перших етапах такі діти важко переносять одноманітну
роботу.
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Більшість дітей комунікабельні, легко знаходять спільну мову один з
одним, гарно проявляють себе у несподіваних ситуаціях і при невдачах спокійно
оцінюють свої помилки. Всі ці критерії дають нам змогу стверджувати, що
більша кількість відібраних нами дітей володіють тими психологічними
властивостями, які повинні бути присутні у юного акробата і які дають змогу
дитині переносити великі фізичні навантаженні і показувати гарні спортивні
результати.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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АНОТАЦІЇ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ
СПОРТИВНОЮ АКРОБАТИКОЮ.
Марина Шевчук
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
У статті охарактеризовані основні критерії психофізіологічного стану юних спортсменів.
Під час дослідження визначена і проаналізована оцінка життєвих проявів характеру дітей
молодшого шкільного і дошкільного віку, їхньої поведінки у різних ситуаціях із точки зору
основних властивостей нервової системи.
Ключові слова: акробатика, відбір, психологія, життєві прояви, характер.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ, КОТОРЫЕ
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКОЙ
Марина Шевчук
Винницкий государственний педагогический университет им. Коцюбинского
В статье дана характеристика основные критерии психофизиологического состояния
юных спортсменов. В ходе исследования определена и проанализирована оценка жизненных
проявлений характера детей младшего школьного и дошкольного возраста, их поведения в
различных ситуациях с точки зрения основных свойств нервной системы.
Ключевые слова: акробатика, отбор, психология, жизненные проявления, характер.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN 6-7 YEARS WHICH IS ENGAGED
IN SPORTS ACROBATICS
Marina Shevchuk
Vinnytsia Pedagogical University. Kotsyubyns'kogo
The article described the basic criteria of psycho-physiological state of young athletes. During
the study identified and analyzed the nature of the manifestations of life assessment of primary school
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and pre-school age, their behavior in different situations in terms of the basic properties of the
nervous system.
Key words: acrobatics, selection, psychology, vital signs, character.

СПОРТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МУСУЛЬМАН ТА ЇХ ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК СПОРТУ В ІСЛАМСЬКИХ КРАЇНАХ
Олена Шеремет¹, Антон Литвинець¹, Святослав Попович²
¹Львівський державний університет фізичної культури
²Львівський національний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. Іслам є однією з найбільших релігій світу. З
розвитком політики, культури, економіки велика увага приділяється
популяризації спорту і у цьому релігія відіграє не останню роль. Ісламський
спорт стрімко розвивається, про що свідчить зростання кількості учасників на
Іграх Олімпіад, а також збільшення числа ісламських спортивних організацій та
представництва мусульманських спортсменів на Ісламабадах, Іграх ісламської
солідарності та інших спортивних заходах. У цій роботі будуть висвітлені
основні організації, які здійснюють спортивну діяльність і впливають на
розвиток, пропаганду і становлення спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку та становленню
спортивної діяльності ісламських організацій присвячено лише декілька
наукових праць українських та іноземних дослідників спорту (Кун Л., 1982;
Платонов В.Н., 2010). В той же час, доводиться стверджувати, що діяльність
ісламських спортивних організацій висвітлюється недостатньо. Відсутні дані
про хронологію та проведення ісламських спортивних змагань. Саме дефіцит
об’єктивної інформації спонукав нас до проведення цього дослідження.
Мета дослідження: узагальнити спортивну діяльність ісламських
організацій та її вплив на розвиток спорту в ісламських країнах.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, методи
теоретичної інтерпретації, історичний, хронологічний.
Результати дослідження та їх обговорення. Спортивна діяльність в
ісламських країнах реалізується функціонуванням мусульманських організацій.
Деякі з них не є суто спортивними, проте напрямок спорту вважається одним із
пріоритетних. Ці організації займаються вирішенням різноманітних проблем,
спираючись на основи релігії. Спортивна діяльність в ісламі, поряд із
політичною, економічною та соціальною сферами посідає провідне місце [5].
Наша робота висвітлює діяльність основних мусульманських організацій,
які займаються пропагандою, популяризацією та розвитком спорту і в
мусульманських країнах, і в країнах, де проживають віряни. Ці організації
дають можливість людям різних верств населення займатися спортом, не
виходячи за рамки релігійного “табу”.
Організація ісламського співробітництва (OIC) є другою за величиною
міжурядовою організацією після ООН. Вона заснована 25 вересня 1869 року. До
2011 року функціонувала під назвою – Організація ісламської конференції.
Керівними органами є Ісламський саміт, Рада міністрів закордонних справ,
Генеральний секретаріат. Членами організації є 57 країн. Штаб-квартира
знаходиться в Саудівській Аравії (Джидда). Основний акт установи – статут.
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Організація в країнах мусульманського світу є однією з найвпливовіших і
наймасштабніших, оскільки займається різними напрямками суспільного життя:
політикою, економікою, а також розвитком спорту та популяризацією
національних змагань.
Саме Організація ісламського співробітництва сприяла проведенню
перших Ігор ісламської солідарності у 1980 році та становленню їх у якості
міжнаціональних змагань [3, 4].
Спортивна федерація ісламської солідарності (ISSF) заснована 6 травня
1985 року. Президентом є принц Наваф Файзал бін Абдул Азіз.
Основними завданнями діяльності організації є:
1) зміцнення ісламської солідарності серед молоді в державах-членах
організації та сприяння ісламській ідентичності в галузі спорту;
2) співпраця із міжнародним та континентальними спортивними
установами і організаціями;
3) організація співробітництва між державами з питань спорту;
4) збереження спортивних та олімпійських принципів;
5) заохочення спортивного духу, принципів чесної гри і ненасильницької
поведінки у спортивних заходах;
6) боротьба із допінгом;
7) підтримка миру в області спорту у світі;
8) просування спортивної культури та туризму;
9) залучення жінок до спорту згідно з позицією ісламу.
Основною діяльністю федерації є організація Ігор ісламської солідарності,
які започатковані у 1980 році (табл. 1).
Таблиця 1
Ігри ісламської солідарності
Рік

Ігри

1980

І

2005

ІІ

2009
2010

ІІІ

2013

ІІІ

2017

ІV

Місто
Країна
Ізмір (Туреччина)
Мекка (Саудівська
Аравія)

К-сть
країн
9

К-сть
учасників
–

55

6 000

Тегеран (Іран)
Пеканбару
(Індонезія)
Баку
(Азербайджан)

1-е
–
Саудівська
Аравія

Медальний залік
2-е
–

3-е
–

Єгипет

Казахстан

Скасовані
44

1 769

Індонезія

Іран

Єгипет

–

–

–

–

–

Слід зазначити, що символіка організації та змагань, які відбуваються під
патронатом Спортивної федерації ісламської солідарності, є схожими до
олімпійської. Зокрема, емблема ІІІ Ігор ісламської солідарності в Пеканбару
(Індонезія) у 2013 році відображає незавершений контур переплетених між
собою кілець (чорного, зеленого, червоного, блакитного і жовтого), які
символізують єдність п’яти континентів [2, 4].
.
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Рис. 1. Емблема ІІІ Ігор ісламської солідарності в Пеканбару
Жіноча федерація ісламського спорту (IFWS) заснована 21 жовтня 1991
року. Президентом організації є Фаезе Хашемі.
Основна діяльність – проведення Жіночих ісламських ігор (табл. 2),
починаючи з 1993 року. Представниками ЗМІ, тренерами, учасниками можуть
бути лише жінки у спеціальному одязі (чадрі). Змагання проводяться як на
закритих, так і на відкритих майданчиках, за винятком церемонії відкриття та
закриття. Під час Жіночих ісламських ігор культивується близько 20-ти видів
спорту. Змагання проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського
комітету [1]
Основні цілі Жіночої федерації ісламського спорту:
1)
створення умов для занять спортом та рухової активності;
2)
проведення різноманітних спортивних заходів для жінок;
3)
розробка спеціального одягу для занять спортом;
4)
пропагування популярних видів спорту.
У 2010 році організація припинила свою діяльність через фінансові
проблеми. Останні Жіночі ісламські ігри (2009-2010 рр.) були скасовані.
Таблиця 2.
Жіночі Ісламські ігри (Тегеран)
Рік

Ігр
и

Країн

Учасниць

Видів
спорту

1993

I

10

407

7

1997

II

24

748

12

Іран (58)

2001

III

23

795

15

Іран (77)

2005
2009,
2010

IV

44

1316

18

Іран (31)

V

1-е
Киргизстан
(27)

СКАСОВАНІ
826

Медалі (місце)
2-е
3-є
Азербайджан
Іран (20)
(12)
Казахстан
Індонезія (19)
(35)
Сирія
Азербайджан
(18)
(8)
Сенегал (9) Казахстан (6)
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Жіноча організація спорту і фітнесу Малайзії (WSFFM) – перша
неурядова організація в Малайзії, яка є членом Національної ради жіночих
організацій. Організацією прийняті різноманітні стратегічні програми для
співпраці та взаємодії серед жінок. Жіноча організація спорту і фітнесу Малайзії
активно розвивається, про що свідчить її чисельність, яка щороку зростає.
Окрім того, вона проводить широкий спектр проектів для жінок,
починаючи від спорту для всіх до фітнесу і спорту високих досягнень. В 2005
році організація спільно з Міністерством молоді, Національною радою спорту і
Національною спортивною асоціацією провела перші Національні жіночі ігри.
В іграх були представлені 9 видів спорту: водні види спорту, легка атлетика,
бадмінтон, боулінг, футбол, гімнастика, хокей, сквош і нетбол. Всього прийняли
участь 3000 спортсменок із 15 штатів Малайзії. Ігри стали платформою для
розвитку перспективних спортсменок. Вони відіграють величезну роль у
процесі гендерної рівності та соціалізації мусульманських жінок.
У той же час організацією проводяться семінари на тему здорового
способу життя для молодих жінок, щорічні конференції з аеробіки і національні
змагання з аерофіту (аеробіки та фітнесу). У 2006 році було проведено серію
проектів для поширення різних видів спорту і фітнесу, а також розширення
прав і можливостей для жінок [5, 6].
Мусульманська спортивна асоціація (MSA) є благодійною організацією
для розвитку молоді, яка стала провідною на початку ХХІ століття. Вона
створена в 1994 році в Манчестері (Великобританія). Здійснює свою діяльність
за допомогою спортивних та розважальних програм, основними напрямками
якої є освіта, здоров’я, фітнес та спорт.
Мусульманська спортивна асоціація є незалежною організацією і
функціонує серед людей незалежно від раси, релігії або статі. Усі її заходи є
відкритими для мусульман та представників інших віросповідань, що сприяє
інтеграції співтовариства в цілому [6].
Мусульманська асоціація молодих жінок (YMWA) заснована 16 вересня
2001 року. Метою діяльності є об’єднання молодих жінок у суспільстві для
забезпечення підтримки фізичного і розумового розвитку.
Основними формами діяльності є:
1) щорічні табори для жінок;
2) захід “Спортивна весняна ліга” (десятитижневі програми з навчання гри
у футбол та бадмінтон);
3) тренерські семінари з футболу.
Мусульманська асоціація молодих жінок функціонує у таких напрямках:
соціальний, освітній, релігійний, а також спортивний. Організація культивує
розвиток вітрильного спорту, скелелазіння та стрільби з лука [6].
Висновки.
1. Спортивна діяльність в ісламських країнах розвивається завдяки
спортивним організаціям мусульман, серед яких: Мусульманська асоціація
молодих жінок, Мусульманська спортивна асоціація, Жіноча організація спорту
і фітнесу Малайзії, Жіноча федерація ісламського спорту, Організація
ісламського співробітництва, Спортивна федерація ісламської солідарності.
2. У останні десятиліття низка мусульманських організацій почали
проводити окремі ігри для мусульман, що є офіційно визнаними та мають свою
символіку і атрибутику. Ці організації створюють передумови для популяризації
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та розвитку спорту в країнах ісламського світу, проводять Ігри ісламської
солідарності в якості заохочення співробітництва між мусульманськими
державами, а також Жіночі ісламські ігри, що дають можливість жінкаммусульманкам приймати участь у спортивних заходах на рівні з чоловіками.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у детальному аналізі
Жіночих ісламських ігор та Ігор ісламської солідарності, а саме, програми
проведення, лідерів медального заліку, рівня спортивних результатів тощо.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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АНОТАЦІЇ
СПОРТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МУСУЛЬМАН ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК
СПОРТУ В ІСЛАМСЬКИХ КРАЇНАХ
Олена Шеремет¹, Антон Литвинець¹, Святослав Попович²
¹Львівський державний університет фізичної культури
²Львівський національний університет імені Івана Франка
У даній статті аналізується діяльність спортивних організацій в контексті розвитку
спорту в ісламських країнах. Метою роботи є визначення структури ісламських організацій та
їхнього впливу на популяризацію та становлення спорту. Вперше детально висвітлено
спортивну діяльність організацій та їхню роль у проведенні змагань.
Ключові слова: спор, ісламські організації, ігри мусульман.
СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУСУЛЬМАН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
СПОРТА В ИСЛАМСКИХ СТРАНАХ
Елена Шеремет ¹, Антон Литвинец ¹, Святослав Попович ²
Львовский государственный университет физической культуры¹
Львовский национальный университет имени Ивана Франко²
В данной статье анализируется деятельность спортивных организаций в контексте
развития спорта в исламских странах. Целью работы является определение структуры
исламских организаций и их влияния на популяризацию и становления спорта. Впервые
подробно освещены спортивную деятельность организаций и их роль в проведении
соревнований.
Ключевые слова: спор, исламские организации, игры мусульман.
SPORTS OF MUSLIMS AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF
SPORTS IN ISLAMIC COUNTRIES
Elena Sheremet ¹, Anton Lytvynets ¹, ² Sviatoslav Popovich
Lviv State University of Physical Culture¹
Lviv National University named after Ivan Franko²
This article analyzes the activities of sports organizations in the context of sports development
in Islamic countries. The aim is to determine the structure of Islamic organizations and their impact
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on the promotion and establishment sport. First highlighted sports activities organizations and their
role in the event.
Key words: sports, islamic organizations, games muslims.

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ В
ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ
Яків Щербашин
Національний університет фізичного виховання й спорту України
Постановка проблеми. Відповідно до національної стратегії розвитку
освіти в Україні [9], необхідності створення ефективної системи національного
виховання на основі загальнолюдських, полікультурних, суспільних цінностей,
забезпечення фізичного, духовно-морального, культурного розвитку дитини,
формуванню соціально зрілої творчої особистості, громадянина України й світу,
підготовки молоді до усвідомленого вибору сфери життєдіяльності істотну
допомогу в цьому напрямку може зробити використання олімпійської освіти в
системі навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
В останні десятиліття в різних сферах діяльності суспільства, і особливо в
педагогіці збільшується інтерес до філософських, соціологічних і
культурологічних аспектів теорії й практики олімпійського руху, важливої
складової якого є олімпійська освіта, засноване на ідеях олімпізма [1-3,5,6].
Філософія олімпізма, що знаходиться в основі олімпійської освіти,
покликана допомогти школярам зробити правильний вибір у процесі
самовдосконалення [4,7,8].
Незважаючи на те, що останнім часом в світі розробляються й
впроваджуються програми з олімпійської освіти, вивчаються різні аспекти її
впливу на формування підростаючого покоління, залишається невивченим
належним чином роль олімпійської освіти у формуванні гуманістичних
цінностей у підростаючого покоління.
Робота виконана як складова частина дослідження «Зведеного плану
науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури й спорту на 2011-2015 р.»
Міністерства освіти й науки, молоді й спорту України в рамках теми 1.1.
«Історичні, організаційно-методичні й правові основи реалізації олімпійської
освіти в Україні” (№ державної реєстрації 011U001714).
Мета дослідження – удосконалювання процесу гуманізації навчальновиховного процесу учнів старшого шкільного віку за допомогою впровадження
олімпійської освіти.
Методи дослідження: теоретичні (вивчення, аналіз і синтез), емпіричні
методи (анкетування, вивчення й узагальнення передового педагогічного
досвіду), експеримент, методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення.
Аналіз вітчизняного й міжнародного досвіду реалізації олімпійської освіти,
свідчить, про те, що в рамках цього спеціально організованого педагогічного
процесу переважно приділяється увага рішенню освітніх завдань (ознайомлення
молоді з інформацією про Олімпійські ігри, їхньою роллю в сучасному
суспільстві) і практично не вирішуються виховні завдання, пов'язані з
формуванням ціннісної сфери дітей та молоді, що дуже важливо в сучасних
умовах.
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У зв'язку із цим була висунута гіпотеза, що олімпійські ідеали за
допомогою олімпійської освіти можуть бути важливою частиною духовноморального, гуманістичного виховання підростаючого покоління. Надалі була
розроблена модель формування ціннісних орієнтацій школярів в процесі
олімпійської освіти (рис. 1.).
Модель є варіативною, оскільки може змінюватися виходячи з типу
навчального закладу, умов роботи, рівня підготовленості педагогів, наявної
учбово-матеріальної бази школи тощо.
Соціальне замовлення
(моральна вихованість школярів)
Олімпійська освіта
(формування ціннісних орієнтацій на основі олімпійських цінностей)
Змістовний
блок

Процесуальний
блок

Результативний
блок

Навчальні програми з загальноосвітніх навчальних предметів, що включають питання з розвитку
олімпійського руху, факультативні заняття з олімпійської освіти, спеціального курсу «Основи
олімпійських знань»
Етапи: ціннісноорієнтаційний,
ціннісно-діяльний,
цінніснорефлексивний

Методи роботи:
індивідуальні,
групові,
колективні

Показники результативності критеріїв

Критерії
Когнітивний

Форми роботи: ділові й учбово-рольові ігри,
олімпійські уроки, рішення проблемноситуаційних завдань у спортивній і життєвій
практиці, малі Олімпійські ігри, круглі столи,
волонтерська діяльність

Уявлення про загальнолюдські й олімпійські цінності, розуміння важливості й
необхідності керуватися цінностями в спортивній діяльності й повсякденному
житті

Мотиваційний

Стійкість системи мотивів щодо надання допомоги, готовність керуватися
цінностями й ідеалами в спорті й житті; прагнення здійснювати допомогу людям
які її потребують; моральна стійкість

Поведінковий
(діяльний)

Володіння ціннісно-орієнтаційними діями, що спрямовані на олімпійські й
загальнолюдські цінності; володіння методами комунікації з різними
категоріями людей

Рис. 1. Модель формування ціннісних орієнтацій школярів в процесі
олімпійської освіти.
В процесі експерименту, залежно від типу навчального закладу були
розроблені концепції навчально-виховної роботи з формування гуманістичних
цінностей школярів старшого віку.
В основу концепції здійснення
навчально-виховного
процесу
загальноосвітньої школи № 78 р. м. Києва покладене створення освітнього
простору для формування гармонічно розвитий особистості - свідомого й
активного громадянина суспільства, з огляду на його вроджені здібності й
таланти. Концепція базується на поєднанні розумового, фізичного й естетичного
виховання й гуманістичних ідеалів олімпізма.
Концепція діяльності школи с. Козачі Лагері Цюрупинського р-ну
Херсонської області базувалася на створенні здоров’язберігаючого та
здоров’яформуючого середовища, формування у школярів моральних якостей
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на основі загальнолюдських й олімпійських цінностей. Під час проведення
експерименту була сконцентрована увага на впровадженні олімпійської освіти
через інтернет-технології, контекстну форму викладання питань олімпійської
освіти, впровадження спецкурсу «Основи олімпійських знань», фізкультурноспортивну діяльність із використанням олімпійської символіки й атрибутики.
До пріоритетних напрямів виховної роботи колегіуму «Берегиня» м.
Черкаси необхідно віднести: створення умов для соціалізації учнів, формування
їх як особистості; виховання свідомого громадянина України, який поважає
історичне минуле свого народу, толерантності стосовного до культурного й
національного надбання інших народів; розвиток творчої особистості, здатної
до самореалізації й удосконалювання; організацію виховного простору,
використовуючи діяльність органів учнівського самоврядування.
Педагогічний експеримент проводився на базі шести навчальних закладів:
трьох контрольних (загальноосвітня школа № 20 м. Київ; гімназії № 9 м.
Черкаси; загальноосвітня школа № 2 с. Володарка, Київська обл.) і трьох
експериментальних (загальноосвітня школа № 78 м. Київ; колегіум «Берегиня»
м. Черкаси; загальноосвітня школа 1-3 ст. с. Козачі Лагері, Херсонська обл.
Усього взяло участь в експерименті 211 учнів 10 - 11 класів.
З метою встановлення ефективності запропонованої моделі формування
ціннісних орієнтацій школярів був проведений формуючий експеримент,
ефективність якого перевірялася за методикою оцінки цінностей М. Рокіча.
Методика передбачала ранжирування від одного (найбільш значущої) до
вісімнадцяти (менш значущої) термінальних (1 – активність, 2 – мудрість, 3 –
здоров'я, 4 – цікава робота, 5 – краса природи, 6 – любов, 7 – матеріальні блага,
8 – друзі, 9 – визнання, 10 – пізнання, 11 – продуктивне життя, 12 – розвиток, 13
– розваги, 14 – воля, 15 – сімейне життя, 16 – щастя інших, 17 – творчість, 18 –
впевненість у собі) і інструментальних цінностей (1 – акуратність, 2 –
вихованість, 3 – високі запити, 4 – життєрадісність, 5 – ретельність, 6 –
незалежність, 7 – непримиренність, 8 – освіченість, 9 – відповідальність, 10 –
раціоналізм, 11 – самоконтроль, 12 – сміливість, 13 – воля, 14 – терпимість, 15 –
широта поглядів, 16 - чесність, 17 - ефективність, 18 - чуйність).
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Рис. 2. Ієрархія термінальних ціннісних орієнтацій учнів контрольних груп
до й після експерименту, (n=106)
В результаті експерименту виявлені значні розбіжності ціннісних
орієнтацій у школярів контрольних (КГ) й експериментальних (ЕГ) груп.
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Зіставлення результатів представників КГ показало, що після експерименту
відчутних зрушень у системі термінальних цінностей не відбулося (рис. 2).
Оцінюючи, якою мірою на систему ціннісних орієнтацій впливає
олімпійська освіта, ми виявили статистично значимі зміни (p<0,01), зокрема
підвищилась така цінність як розвиток, що має на увазі роботу над собою,
постійне фізичне й духовне вдосконалювання, а також щастя інших, турбота про
добробут, розвиток й удосконалювання інших людей, усього народу й людства в
цілому, і в ой же час значно статистично достовірно (p<0,01) знизилося
значимість таких цінностей як матеріальні блага й розваги (рис.3).
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Рис. 3. Ієрархія термінальних ціннісних орієнтацій учнів
експериментальних груп до й після експерименту (n=105)
Відповідно до отриманих результатів, учасники КГ після експерименту
практично не змінили ранг своїх інструментальних ціннісних орієнтацій. У
школярів цієї групи переважали такі якості як акуратність, вихованість і
самоконтроль. Однак помітно знизилася така цінність як освіченість і
незалежність, здатність діяти самостійно, рішуче (рис. 4).
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Рис. 4. Ієрархія інструментальних ціннісних орієнтацій учнів контрольних
груп до й після експерименту (n=106)
Проте, в учасників експериментальної групи по завершенню експерименту
спостерігалися значні зміни в сфері інструментальних цінностей. Зокрема
підвищився середній ранг таких цінностей як освіченість, терпимість до
поглядів інших, широта поглядів. Поряд із цим, підвищилося усвідомлення
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важливості таких якостей як уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші
смаки, звичаї, звички (рис. 5).
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Рис. 5. Ієрархія інструментальних ціннісних орієнтацій учнів
експериментальних груп до й після експерименту (n=105)
Таким чином, виходячи з результатів експериментальної діяльності, у
учасників експериментальних груп відбулися позитивні зміни в сфері ціннісних
орієнтацій. При цьому в представників контрольних груп таких змін не
спостерігалося. Все це вказує на ефективність запропонованої технології в
питанні виховання підростаючого покоління.
Висновки.
У процесі проведення досліджень була розроблена й реалізована модель
формування ціннісних орієнтацій школярів в процесі олімпійської освіти.
Формування ціннісних орієнтацій учнів старшого шкільного віку в процесі
інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховну роботу загальноосвітнього
навчального закладу відбувалась декількома шляхами: у процесі викладання
загальноосвітніх предметів; шляхом викладання спецкурсу «Основи
олімпійських знань»; в процесі позаурочної й позашкільної роботи.
Формування ціннісних орієнтацій учнів старшого шкільного віку в умовах
реалізації олімпійської освіти в процесі навчально-виховної
роботи
загальноосвітнього навчального закладу може мати різні форми, але в строгому
дотриманні основних напрямків роботи – пізнавального (формування знань),
мотиваційного (формування мотивацій) і практичного (формування вмінь і
навичок для практичного освоєння принципів і цінностей олімпізма).
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АНОТАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ
Яків Щербашин
Національний університет фізичного виховання й спорту України
Розглянута роль олімпійської освіти у вихованні підростаючого покоління.
Запропонована й апробована модель формування ціннісних орієнтацій школярів у процесі
олімпійської освіти.
Ключові слова: школярі, олімпійська освіта, ціннісні орієнтації.
ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Яков Щербашин
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Рассмотрена роль олимпийского образования в воспитании подрастающего поколения.
Предложена и апробирована модель формирования ценностных ориентаций школьников в
процессе олимпийского образования.
Ключевые слова: школьники, олимпийское образование, ценностные ориентации.
FORMATION HUMANISTIC VALUES IN SCHOOLCHILDREN IN THE
IMPLEMENTATION OF OLYMPIC EDUCATION
Yakov Scherbashyn
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
The role of the оlympic education in rising generation education is considered. The model of
formation of valuable orientations of school children in the course of the оlympic education is offered
and approved.
Key words: school child, olympic education, valuable orientations.
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